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εξγαζία δεκηνπξγείηαη έλα κνληέιν ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ
ζηνλ ηνκέα ησλ Έμππλσλ Πφιεσλ θαη ζηελ ππνθαηεγνξία έμππλεο θηλεηηθφηεηαο. ην πιαίζην
απηφ θαηαγξάθνληαη νη θχξηνη ππιψλεο θξηηεξίσλ θαη ηα ππνθξηηήξηα κε ηα νπνία γίλεηαη ε
αμηνιφγεζε, ελψ δίλνληαη θαη ηα βάξε θξηηεξίσλ κε ηε κέζνδν Simos. Γηα ηελ αμηνιφγεζε
ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο Promethee ΗΗ κε ηελ νπνία γίλεηαη αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε δέθα
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ζ‘απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία έλα κνληέιν αμηνιφγεζεο λενθπψλ επηρεηξήζεσλ είλαη εθηθηή ε
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Abstract
Karali N., “A multicriteria Approach for Evaluating the Performance of Startup Companies in the sector of
Smart Cities.”

The ―explosion‖ in the startup ecosystem has created the need for investors, to evaluate
ventures in order to invest on those that will be more sustainable, and the startuppers themselves in
order to evaluate their own ventures and find out their potentials. The importance of a prognostic
framework for the development of start-ups is of great importance and multiple techniques have
been widely used to explain and predict the behavior of a business. This diploma thesis creates a
decision model for the assessment of innovative businesses in the Smart Cities sector and the Smart
Mobility sub-category. In this context, the main pillars of the criteria and the subcriteria with which
the evaluation is carried out are recorded, while the criteria weights are given by the Simos method.
The Promethee II method evaluates and classifies ten new enterprises. Among all the business ideas
that start to solve a problem in Smart Cities, the best ones should be selected. By creating a
decision-making model in this diploma thesis, it is possible to distinguish between the number of
business plans deposited in a Venture Capital, an angel investor and a business incubator or
accelerator which are of particular value.
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1. Δηζαγωγή
1.1. Έμππλεο Πόιεηο
Ωο έμππλε πφιε νξίδεηαη κηα πφιε πξνεγκέλε, πςειήο ηερλνινγίαο πνπ ζπλδέεη
αλζξψπνπο, πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ηεο πφιεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Οη
έμππλεο πφιεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε
θαη ηελ επεκεξία, λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη ηελ θαηαλάισζε πφξσλ θαη λα
ζπκκεηάζρνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη πην ελεξγά ζηε δηαβίσζε ησλ πνιηηψλ ηνπο.
(Vakali et al., 2016). Δκπινθέο θπθινθνξίαο, ξχπαλζε, εγθαηαιειεηκκέλεο πεξηνρέο, είλαη
κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο πφιεηο. Ζ ζπλερφκελε αχμεζε ησλ
αζηηθψλ πιεζπζκψλ ζεκαίλεη φηη απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα ρεηξνηεξέςνπλ πνιχ
ζχληνκα. Ζ κεηάβαζε πξνο ηηο πην έμππλεο πφιεηο είλαη έλαο ηξφπνο λα βνεζεζνχλ νη
αζηηθέο πεξηνρέο ψζηε λα αλαπηπρζνχλ θαη λα γίλνπλ θαιχηεξνη ηφπνη γηα λα δήζεη θαλείο.
ε βαζηθφ επίπεδν, κηα πφιε είλαη κηα ζπιινγή δηθηχσλ: δίθηπα αλζξψπσλ, ηερλνινγίεο,
ππνδνκέο. ηαλ απηά ηα δίθηπα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, επηηξέπνπλ ηε κεησκέλε
θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ηε βέιηηζηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο.
Σν φξακα ησλ "έμππλσλ πφιεσλ" είλαη ην αζηηθφ θέληξν ηνπ κέιινληνο, ην νπνίν είλαη
αζθαιέο απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε,πξάζηλν θαη απνδνηηθφ, επεηδή φιεο νη δνκέο - γηα
ελέξγεηα, λεξφ, κεηαθνξά θ.ιπ. είλαη ζρεδηαζκέλεο, θαηαζθεπαζκέλεο θαη ζπληεξεκέλεο,
ρξεζηκνπνηψληαο πξνεγκέλα νινθιεξσκέλα πιηθά, αηζζεηήξεο, δίθηπα ειεθηξνληθά ή
ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ απνηεινχληαη απφ βάζεηο δεδνκέλσλ. Σαπηφρξνλα
ιεηηνπξγνχλ ππεξεζίεο παξαθνινχζεζεο ελψ ππάξρνπλ αιγφξηζκνη ιήςεο απνθάζεσλ.
Οη εξεπλεηηθέο θαη ηερληθέο πξνθιήζεηο ζην δξφκν πξνο απηφ ην φξακα πεξηιακβάλνπλ
πνιινχο ηερληθνχο ηνκείο φπσο θπζηθή, ρεκεία, βηνινγία, καζεκαηηθά, επηζηήκε
ππνινγηζηψλ,

ζπζηήκαηα,κεραληθψλ,

ειεθηξνληθψλ

θαη

πνιηηηθψλ

κεραληθψλ.

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο κηα έμππλεο πφιεο είλαη ε ελζσκάησζε πιεξνθνξηψλ ζε φιεο ηηο
πηπρέο ηεο βαζηθήο ππνδνκήο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. Μηα πφιε πνπ παξαθνινπζεί θαη
ελζσκαηψλεη ηηο ζπλζήθεο φισλ ησλ θξίζηκσλ ππνδνκψλ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δξφκσλ, γεθπξψλ, ζεξάγγσλ, ζηδεξνδξνκηθψλ / ππφγεησλ γξακκψλ, αεξνδξνκίσλ,
ζαιάζζησλ ιηκαληψλ, επηθνηλσληψλ, λεξνχ, ελέξγεηαο, αθφκε θαη ζεκαληηθψλ
θηηξίσλ,κπνξεί λα βειηηζηνπνηήζεη θαιχηεξα ηνπο πφξνπο ηεο, λα ζρεδηάζεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη λα παξαθνινπζεί ηηο πηπρέο αζθαιείαο, ελψ
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παξάιιεια λα κεγηζηνπνηεί ηηο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο.

Με ηα πξνεγκέλα

ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο θαη ηνπο ελζσκαησκέλνπο έμππλνπο αηζζεηήξεο, ηα
δεδνκέλα κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν,
εληζρχνληαο ηε ιήςε απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο πφιεο.
ην καθξνπξφζεζκν φξακα, ηα ζπζηήκαηα θαη νη δνκέο ησλ Smart Cities ζα
παξαθνινπζνχλ ηηο δηθέο ηνπο ζπλζήθεο . Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ν αέξαο, ην λεξφ θαη νη
πεξηβάιινληεο ρψξνη πξαζίλνπ ζα παξαθνινπζνχληαη κε κε παξεκβαηηθνχο ηξφπνπο γηα
βέιηηζηε πνηφηεηα, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα βειηησκέλν πεξηβάιινλ δηαβίσζεο θαη
εξγαζίαο πνπ είλαη θαζαξφ, απνηειεζκαηηθφ θαη αζθαιέο θαη πξνζθέξεη απηά ηα
πιενλεθηήκαηα ζην πιαίζην ηεο απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε φισλ ησλ πφξσλ. Ζ ηδέα ησλ
έμππλσλ πφιεσλ, αλ θαη ζε ζηάδην πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηα ηέιε ηνπ 1998, έιαβε ηελ
πξψηε ηεο ρξεκαηνδφηεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000. ( Hall et al., 2000).

1.2. Νενθπήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηα – Οηθνζύζηεκα Νενθπώλ Δπηρεηξήζεσλ
Πξνθείκελνπ λα δηακνξθσζεί έλαο νξηζκφο κηαο λενθπνχο επηρείξεζεο (startup company)
πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα νξηζζνχλ νξηζκέλα επηκέξνπο ζηνηρεία θαζψο ε έλλνηα θαη νη
νξηζκνί πνηθίιινπλ ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία. Ζ έλλνηα ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ
εδξάδεηαη γχξσ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηδέα πνπ αλαπηχζζεη ν ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηίαο.
Ζ ηδέα απηή πξνθχπηεη απφ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα
θαηαλαιψζνπλ έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία πνπ δελ πθίζηαηαη ζηελ αγνξά. χκθσλα κε
ηνλ Neil Bluementhal, κηα λενθπήο επηρείξεζε εξγάδεηαη πάλσ ζηελ επίιπζε ελόο
πξνβιήκαηνο όπνπ ε ιύζε ηνπ δελ είλαη θαλεξή θαη ε επηηπρία κε εμαζθαιηζκέλε,
πξνζθέξνληαο νπζηαζηηθά ζηνλ θαηαλαισηή ην ίδην πξντόλ ή ππεξεζία κε κηα κέζνδν
ή πξνδηαγξαθέο πνπ κέρξη ηώξα δελ ππήξραλ. Ωο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη άκεζα
αληηιεπηφ φηη ε ζεκαζία κηαο θαηλνηφκαο επηρείξεζεο κπνξεί λα απνηειεί ξίζθν ηφζν γηα
ηνλ επηρεηξεκαηία φζν θαη γηα ηνλ ρξεκαηνδφηε σζηφζν, πξνζθέξεη ζηελ αγνξά θαη ζηελ
θνηλσλία λέεο θα δεκηνπξγηθέο κεζφδνπο θαη πξντφληα αληηκεηψπηζεο θαζεκεξηλψλ
αλαγθψλ.
αθψο, ε επηρεηξεκαηηθή ηδέα πξνθχπηεη θαη αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ. Οξηζκέλνη
απφ ηνπο πνιινχο παξάγνληεο απνηεινχλ ε χπαξμε ελφο πξνβιήκαηνο ή κηαο επηηαθηηθήο
αλάγθεο πνπ ρξήδεη επίιπζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ελφο πξνβιήκαηνο, ν
νπνίνο δηακνξθψλεηαη απφ δηάθνξεο επηξξνέο, κε ηελ δεκηνπξγηθφηεηα λα επέξρεηαη απφ
ηνλ ζπλδπαζκφ ελλνηψλ ή ηδεψλ πνπ δελ είραλ ζπζρεηηζηεί πνηέ ζην παξειζφλ. Ωζηφζν,
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απηή ε επηρεηξεκαηηθή ηδέα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πξνθεηκέλνπ
ε επηρείξεζε λα πξνζδηνξίδεηαη σο λενθπήο. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνηφκα,
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα αγνξά εμειίζζνληαο ηελ ππάξρνπζα, λα έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα εμειηρζεί κε γξήγνξν ξπζκφ θαη λα εμππεξεηεί έλα επξχ θνηλφ ρσξίο ηελ
απαίηεζε επηπιένλ πφξσλ. Αθφκα, κηα λενζχζηαηε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί
απηφκαηα θαη λενθπήο. Μηα λενθπήο επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εμειίζζεηαη κε γξήγνξν
ξπζκφ πξνθεηκέλνπ λα έρεη θαη πςειή αλάπηπμε φπσο επηζεκαίλεη ν Paul Graham , νχησο
ψζηε λα πξνζειθχζεη επελδπηέο νη νπνίνη ζα έιθνληαη απφ ηελ αλαινγία ξίζθνπ/νθέινπο
ηεο επηρείξεζεο, ην ρακειφ θφζηνο δεκηνπξγίαο θαη πςειφ ξίζθν θαη απφδνζε. Δπηπιένλ,
ε ηερλνινγηθή παξάκεηξνο πνπ ηνλίδεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπγγξαθείο δελ είλαη
απφιπηε θαη δεδνκέλε θαζψο ε θαηλνηνκία ζηελ ηερλνινγία δελ απνηειεί θξηηήξην αιιά
παξάγσλ. Πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη αλαπηπρζεί επηηπρψο έρνπλ
ρξεζηκνπνηήζεη γλσζηή ηερλνινγία κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν , κεηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν
ηα έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηνπο.

1.2.1. Σν Οηθνζύζηεκα ησλ Νενθπώλ Δπηρεηξήζεσλ
Έλα νηθνζχζηεκα λενθπψλ επηρεηξήζεσλ, έρεη κία ζεηξά απφ δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη επκεηάβιεηα κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. Σα
νηθνζπζηήκαηα ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ρσξίδνληαη ζε πιηθά θαη άπια.
1. Τιηθφ νηθνζχζηεκα (Tangible ecosystem): Αλαθεξφκαζηε ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη
ζεζκνχο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα νηθνζπζηήκαηα. Σα πιηθά νηθνζπζηήκαηα
ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν.
o

Startup επηρεηξήζεηο

o

Μεραληζκνί

επηρεηξεκαηηθήο

επψαζεο:Δπηρεηξεκαηηθέο

πξν-ζεξκνθνηηίδεο

(Business pre -incubators), Δπηρεηξεκαηηθέο ζεξκνθνηηίδεο (Business incubators),
Δπηηαρπληέο (Accelerators)
o

Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο – θεθάιαην ξίζθνπ (actors providing risk capital)

o

Οξγαληζκνί πνπ πξνσζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία (Business
and Innovation agencies), Παλεπηζηήκηα (Universities), Κέληξαθαηλνηνκίαο
(Innovationcenters),

Δπηζηεκνληθά

θαη

ηερλνινγηθά

πάξθα

(Scienceandtechnologyparks)
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2.

Άπιν νηθνζχζηεκα (Intangible ecosystem): πκπεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο δνκέο
πνπ δελ ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο.
o

Γηαγσληζκνί επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο

o

Γξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο γηα startup επηρεηξήζεηο

o

πλεξγαηηθνίρψξνη (co-working places)

Παξαθάησ αλαιχεηαη μερσξηζηά θάζε έλα απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.
1.2.1. α Μεραληζκνί Δπηρεηξεκαηηθήο Δπψαζεο
Δπηρεηξεκαηηθέο πξν-ζεξκνθνηηίδεο (Business pre-incubators) ην αξρηθφ ζηάδην νη
επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ πξνρσξήζεη αθφκε ζηνλ ζρεκαηηζκφ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ζηελ
αλάπηπμε πξσηνηχπνπ θαη ζηελ ίδξπζε επηρεηξεζηαθήο νκάδαο, επνκέλσο δελ είλαη έηνηκεο λα
δερζνχλ επελδχζεηο ή λα βγνπλ ζηελ αγνξά. Δλ ζπληνκία, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνζεξκνθνηηίδσλ είλαη ε ππνζηήξημε επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εκβξπτθφ ζηάδην, θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο ηνπο, πξνζθέξνληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο κέρξη ηελ
ίδξπζε ησλ λέσλ startup. Οη πξν-ζεξκνθνηηίδεο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θαηά ην ζηάδην
ζρεκαηηζκνχ ηεο startup επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, ππνζηεξίδνπλ επηρεηξεκαηηθά «Project» θαη
φρη ππάξρνπζεο εηαηξείεο. Παξέρνπλ ζηξαηεγηθέο πεξηνξηζκνχ ηνπ ξίζθνπ απνηπρίαο, ηφζν
γηα ηα κέιε ηεο πξν-ζεξκνθνηηίδαο φζν θαη γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Οη πξν-ζεξκνθνηηίδεο
ρξεζηκνπνηνχλ δχν εξγαιεία γηα απηφ ηνλ ζθνπφ. Απφ ηε κηα κεξηά, νη δπλεηηθνί
επηρεηξεκαηίεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ ηηο πξννπηηθέο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ ηνπο ζηελ αγνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξν-επψαζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή επηηξέπεη
ηνλ έιεγρν ηεο εθηθηφηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ, ρσξίο ην ξίζθν πνπ δηαηξέρεη ε
δεκηνπξγία κηαο λέαο επηρείξεζεο. Απφ ηελ άιιε, ε πξν-ζεξκνθνηηίδα κεηψλεη ην ξίζθν ηεο
επηιέγνληαο ηνπο ππνςεθίνπο θαη επνκέλσο επηηξέπνληαο ηελ πξν-επψαζε επηρεηξεκαηηθψλ
ηδεψλ πνπ έρνπλ πηζαλφηεηα λα επηηχρνπλ. ε αθαδεκατθφ επίπεδν, νη πξν-ζεξκνθνηηίδεο
ζεσξνχληαη απαξαίηεηνο νξγαληζκφο γηα ηελ γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ
ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζεξκνθνηηίδσλ.

Οη πξν-

ζεξκνθνηηίδεο αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλήζσο ζπλαληνχλ ηα κέιε ηεο
αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν, φπσο νη αλεπαξθείο νηθνλνκηθέο γλψζεηο,
νη άγλσζηεο πξννπηηθέο επηηπρίαο ησλ αλαπηπζζφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ
αγνξά, ην πςειφ νηθνλνκηθφ ξίζθν, ε έιιεηςε πξνζσπηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε
άγλνηα ηεο αμίαο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ.
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Δπηρεηξεκαηηθέο ζεξκνθνηηίδεο(Business incubators): Οη ζεξκνθνηηίδεο είλαη
πξνγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα λα επηηαρχλνπλ ηελ επηηπρή αλάπηπμε ησλ λενθπψλ
επηρεηξήζεσλ κέζσ παξνρήο νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ππεξεζηψλ επηρεηξεζηαθήο ππνζηήξημεο,
πνπ νξγαλψλνληαη θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ζεξκνθνηηίδσλ. Οη
ζεξκνθνηηίδεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ηφζν σο
πξνο ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπο, φζν θαη σο πξνο ηνπο ηχπνπο πειαηψλ πνπ εμππεξεηνχλ. Ζ
επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο επηρεηξεζηαθήο επψαζεο απμάλεη ηελ
πηζαλφηεηα φηη κηα λενθπήο εηαηξεία ζα κείλεη ζηελ αγνξά καθξνπξφζεζκα. Παξάιιεια,
πξνζθέξνπλ µία ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα θαζψο βνεζνχλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο θαη ζηελ εχξεζε θαη αμηνπνίεζε επελδπηηθψλ δπλαηνηήησλ. πλεηζθέξνπλ ζηελ
πξνψζεζε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο θαη ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο ηνπηθήο
επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο. Δπίζεο δεκηνπξγνχλ εηζφδεκα, επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο µε
ηνπηθέο, δεκφζηεο ή θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη δεκηνπξγνχλ ην έδαθνο ψζηε ε εθάζηνηε
πεξηνρή λα απνηειέζεη θέληξν θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Δπηηαρπληέο (Accelerators): Σν επφκελν ζηάδην ηεο επηρεηξεκαηηθήο επψαζεο ην
απνηεινχλ νη επηρεηξεκαηηθνί επηηαρπληέο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ρψξν ζην ζηάδην ηεο κεηάεπψαζεο, παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο επηρεηξεκαηίεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ
θαη ππεξεζηψλ ηνπο ζηελ αγνξά. Σν κνληέιν ηεο «επηηάρπλζεο» ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο έρεη θαηαζηεί πνιχ δεκνθηιέο ζηηο ΖΠΑ θαη πιένλ γίλεηαη γλσζηφ θαη ζηνλ
ππφινηπν θφζκν. Αλ θαη αλαθεξφκαζηε ζε έλα ζρεηηθά πξφζθαην θαηλφκελν, ην κνληέιν
δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ ην πην εδξαησκέλν κνληέιν ηεο «ζεξκνθνηηίδαο» ή ηνπ
εθθνιαπηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν έλαο νξγαληζκφο (ηδησηηθφο ή δεκφζηνο) παξέρεη ζηνπο
επηρεηξεκαηίεο θάπνηα ρξεκαηνδφηεζε, αιιά πεξηζζφηεξν παξέρεη επηρεηξεκαηηθή
θαζνδήγεζε θαη ππνδνκέο γηα κηα ρξνληθή δηάξθεηα. Σέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα,
«επηηαρχλνπλ» απηή ηε δηαδηθαζία ζε ηξεηο κε έμη κήλεο, δίλνληαο κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε
δηθηχσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ κε δπλεηηθνχο επελδπηέο ή/θαη άιιεο επηηπρεκέλεο εηαηξείεο.
Γεληθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εληαηηθήο πξνζέιθπζεο
επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη εμαζθάιηζεο πεξηζζφηεξσλ θεθαιαίσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα
ηελ επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα.
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1.2.1. β Πεγέο Υξεκαηνδφηεζεο
χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Ηδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ) ζην
ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αλαιχνληαη νη πηζαλνί ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο κηαο λενθπνχο
επηρείξεζεο θαζψο απνηειεί έλα πξσηαξρηθφ δήηεκα γηα ηελ πνξεία ηνπο.
Άηππνη Δπελδπηέο: πσο έρνπλ δείμεη νη πεξηζζφηεξεο εζληθέο εθζέζεηο ηνπ GEM ηα
ηειεπηαία ρξφληα, ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο άηππεο επέλδπζεο – δειαδή
κέζσ θίισλ, κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη ζπλαδέιθσλ - είλαη ηεξάζηηα. Οη επηρεηξεκαηίεο
ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ζπρλά δαλεηαθά θεθάιαηα απφ θίινπο, νηθνγελεηαθά κέιε θαη
ζπλαδέιθνπο, θαζψο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη εχθνιν λα εμαζθαιίζνπλ επίζεκε
ρξεκαηνδφηεζε κέζσ θάπνηνπ Venture Capital ή άιιεο εμσηεξηθήο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο.
ηελ πεξίπησζε ηεο άηππεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζε
θίινπο ή ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, κεξίδην ηδίσλ θεθαιαίσλ ή λα ηνπο παξέρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ ζε έλα βαζκφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επηρείξεζε, σο κηα κνξθή
απνπιεξσκήο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Ωζηφζν ζχκθσλα κε ηνλ Gregson, απηφ ην είδνο
ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα ζέζεη ηνλ επηρεηξεκαηία ζε δχζθνιε ζέζε απέλαληη ζηα κέιε
ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ή ηνπο θίινπο ηνπ, θαζψο απηνί είλαη πηζαλφλ λα αλακέλνπλ λα
δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ εηαηξεία ζε ζχγθξηζε κε απηφ πνπ απνδίδεη ν
επηρεηξεκαηίαο σο αληάιιαγκα γηα ηηο επελδχζεηο ηνπο. Δπηπξνζζέησο απηνχ ηνπ ηχπνπ νη
επελδχζεηο ελέρνπλ θαη κία κνξθή νηθνλνκηθνχ αλνξζνινγηζκνχ, θαζψο ε απφθαζε
επέλδπζεο δε βαζίδεηαη – θαηά θαλφλα - ζε θάπνηα δνκεκέλε κνξθή ειέγρνπ, αμηνπηζηίαο ή
απνδνηηθφηεηαο (ηππηθφ θίλεηξν επέλδπζεο), αιιά πεξηζζφηεξν ζε ζπλαηζζεκαηηθά θίλεηξα.
Έηζη, νη επελδχζεηο κέζσ θίισλ, νηθνγέλεηαο, θαη ζπλαδέιθσλ έρνπλ ήδε αξρίζεη ζε έλα
βαζκφ λα κεηαιιάζζνληαη ζε λέεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, θπξίσο ζηε κνξθή ηνπ online
crowdfunding. Έηζη ινηπφλ, ζηελ επνρή ηεο καδηθήο άλζηζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ,
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, φπσο ην crowdfunding, πνπ κπνξνχλ εχθνια θαη άκεζα λα
αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο, είλαη πηζαλφ λα γίλνληαη φιν πην δεκνθηιή.
Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε:Με ηελ έλλνηα ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ελλννχκε
ηελ «πεξηζηαζηαθή» ρξεκαηνδφηεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο θαηά ηελ νπνία
δπλεηηθνί επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ πνζά θεθαιαίνπ κέζσ επηρνξήγεζεο ή δαλείνπ
απφ έλαλ θπβεξλεηηθφ θνξέα ή απφ κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο φπσο ΜΚΟ, εξεπλεηηθά
ηδξχκαηα ή παλεπηζηήκηα. Οη θνξείο πνπ παξέρνπλ ην θεθάιαην κέζσ ηεο επηδφηεζεο ή ηνπ
δαλείνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαη πηζαλφλ θάπνην ζπκθέξνλ
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ζηελ πξνψζεζε πξντφλησλ/ππεξεζηψλ, θπξίσο ζε λένπο ηνκείο κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο
εμέιημεο θαη αλάπηπμεο. Οξηζκέλνη λένη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο
εμέιημεο, π.ρ., φπσο ε ηειεταηξηθή, ε ηερλνινγία, ηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα ή ε παξαγσγή
ελέξγεηαο, έρνπλ αξθεηά πςειφ θφζηνο έλαξμεο επηρεηξήζεσλ θαη απαηηνχλ θεθαιαηαθέο
επελδχζεηο πςεινχ ξίζθνπ. Απηφ ηηο θαζηζηά κε ειθπζηηθέο ζε ακηγψο ηδηψηεο επελδπηέο.
πλεπψο, επηρεηξήζεηο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο αληινχλ (ή πξέπεη λα ζηξαθνχλ γηα λα
αληιήζνπλ) θεθάιαηα κέζσ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο. ε αληάιιαγκα, γηα απηά ηα
θεθάιαηα θίλεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Bussgang (2014), νη επηρεηξεκαηίεο θαινχληαη ζπλήζσο
λα απνδψζνπλ έλα κεξίδην δηθαησκάησλ ρξήζεο ή δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
ζηνλ θνξέα ή ίδξπκα ρξεκαηνδφηεζεο. Σελ ηειεπηαία 10εηία κάιηζηα είλαη νινέλα θαη πην
έληνλε ε παξνπζία θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ ζε αληίζηνηρα επελδπηηθά ζρήκαηα, εληζρχνληαο
ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη δίλνληαο ηειηθά επθαηξίεο ζε λένπο αλζξψπνπο λα πινπνηήζνπλ
ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο ηνπο ζε λένπο ηνκείο, αθφκα θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πςεινχ ξίζθνπ.
Μάιηζηα ζχκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα ζε 20 αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο
ηνπ Brander et al. (2015), θιάδνη πνπ ζπγθεληξψλνπλ αξθεηή δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε
ηείλνπλ λα πξνζειθχνπλ ηειηθά θαη κεγάιε ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ελψ είλαη απηνί φπνπ
θαηαγξάθεηαη θαη κεγάινο φγθνο initial public offerings (IPOs), δειαδή εγγξαθέο ζε
ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, αιιά θαη απμεκέλε θηλεηηθφηεηα ζε φξνπο εμαγνξψλ θαη
ζπγρσλεχζεσλ.
Δπηρεηξεκαηηθνί Δπηηαρπληέο (Business Accelerators):Σν κνληέιν ηεο «επηηάρπλζεο»
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο έρεη θαηαζηεί πνιχ δεκνθηιέο ζηηο ΖΠΑ θαη έρεη
αξρίζεη λα εμαπιψλεηαη ζηαδηαθά θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Αλ θαη είλαη έλα ζρεηηθά
πξφζθαην θαηλφκελν, ην κνληέιν δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ ην πην εδξαησκέλν κνληέιν ηεο
«ζεξκνθνηηίδαο» ή ηνπ εθθνιαπηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν έλαο νξγαληζκφο (ηδησηηθφο ή
δεκφζηνο) παξέρεη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο θάπνηα ρξεκαηνδφηεζε, αιιά πεξηζζφηεξν παξέρεη
επηρεηξεκαηηθή θαζνδήγεζε θαη ππνδνκέο γηα κηα ρξνληθή δηάξθεηα ζπλήζσο απφ έλα έσο
πέληε έηε. Σέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα, «επηηαρχλνπλ» απηή ηε δηαδηθαζία ζε ηξεηο κε έμη
κήλεο, δίλνληαο κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε δηθηχσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ κε δπλεηηθνχο
επελδπηέο ή/θαη άιιεο επηηπρεκέλεο εηαηξείεο. Γεληθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εληαηηθήο πξνζέιθπζεο επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη εμαζθάιηζεο
πεξηζζφηεξσλ θεθαιαίσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζην
πξφγξακκα. ε αληάιιαγκα, νη επηρεηξεκαηίεο ζπλήζσο δίλνπλ ζηνπο ρνξεγνχο έλα κηθξφ
πνζφ κεηνρηθήο ζπκκεηνρήο (απφ 6% έσο 10%).
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Κεθάιαηα

Δπηρεηξεκαηηθψλ

πκκεηνρψλ

(Venture

Capital):

Σα

θεθάιαηα

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (Venture Capital) απνηεινχλ ίζσο ηελ πην δηαδεδνκέλε – εηδηθά
ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο - κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ κε δπλεηηθά
πςειέο απνδφζεηο, αιιά θαη ξίζθν. Ωζηφζν, ν φξνο Venture Capital πνιχ ζπρλά
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη έλα ηακείν επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ δηνηθείηαη απφ
έλα άηνκν ή έλα ζχλνιν θνξέσλ ιήςεο επελδπηηθψλ απνθάζεσλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηα
ρξήκαηα επελδπηψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ κε πςειέο απνδφζεηο. Οη πςειέο
απνδφζεηο απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ ιφγν πνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ. Οη
επηρεηξήζεηο πνπ αληινχλ θεθάιαηα απφ Venture Capital ηείλνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε
ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη εηαίξνη έρνπλ θάπνηα εκπεηξία, είηε ζρεηηθή κε ηνλ ηνκέα
δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο, είηε ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε
επηρείξεζε. Αλ θαη νη επελδπηέο ησλ Venture Capital παξαθνινπζνχλ ηελ επηρείξεζε απφ ηελ
έλαξμε ηεο, νη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο κέζσ Venture Capital γίλνληαη ζε κεηαγελέζηεξν
ζηάδην, φηαλ νη επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη πιένλ ζε θάζε αλάπηπμεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα
Venture Capitals ηειηθά απνηεινχλ ζπλήζσο ρξεκαηνδφηεο δεχηεξεο θάζεο θαη
αληηδηαζηέιινληαη απφ ην θεθάιαην ζπνξάο (seed capital) πνπ κπνξεί λα δνζεί απφ δηάθνξνπο
θνξείο ζε πξνγελέζηεξν ζηάδην. Ζ κεγάιε πξνβνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ VCs ζηνλ
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, σζηφζν, αξθεηέο θνξέο δξα παξαπιαλεηηθά ζηνπο επηρεηξεκαηίεο
ζρεηηθά κε ην ξφιν θαη ην κέγεζνο απηψλ. Πξάγκαηη ζχκθσλα κε ηνλ Gregson (2014) ηα VCs
θάλνπλ ζπρλά ζεκαληηθέο επελδχζεηο, πνπ θπκαίλνληαη απφ $250.000 κέρξη θαη $100 εθαη.,
επηδηψθνληαο φκσο απφδνζε έσο θαη 10 θνξέο ηελ επέλδπζή ηνπο, κέζσ ηεο εηζφδνπ ζε
ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ή κέζσ θάπνηαο εμαγνξάο. Καηά ηνλ Bussgang (2014) απηφ φκσο
πξαθηηθά θαζηζηά δχζθνιε ηε ρξεκαηνδφηεζε κηαο κηθξήο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ζε
αληάιιαγκα γηα ηηο επελδχζεηο ηνπο, ηα Venture Capital ζπλήζσο αλακέλνπλ έλα 20 έσο 30 %
(ή αθφκα κεγαιχηεξν) κεξίδην ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεζίαο απφ νπνηαδήπνηε
ρξεκαηνδνηνχκελε εηαηξεία.
Δπελδπηέο Άγγεινη (Business Angels): Οη «επελδπηέο άγγεινη» είλαη άηνκα κε
νηθνλνκηθή επξσζηία, πνπ επελδχνπλ ζε πςειήο πνηφηεηαο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
κε αληάιιαγκα έλα κεξίδην ηδίσλ θεθαιαίσλ. Οη επελδπηέο απηνί είλαη ζπλήζσο άηνκα πνπ
κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ επελδχζεηο θαη λα επελδχζνπλ ηειηθά είηε κεκνλσκέλα, είηε ζε
νκάδεο, ρσξίο απαξαίηεηα λα αλήθνπλ ζε έλα θνηλφ ηακείν. πρλά, πξφθεηηαη γηα εμαηξεηηθά
εχπνξνπο ηδηψηεο, νη νπνίνη έρνπλ ήδε δηθέο ηνπο θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο θαη επηζπκνχλ λα
κνηξαζηνχλ δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο κε λένπο επηρεηξεκαηίεο. Οπζηαζηηθά, απηή ε κνξθή
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ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή επέλδπζεο γηα ηνπο λένπο
επηρεηξεκαηίεο, θαη θπξίσο αθνξά επηρεηξεκαηίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ
ρξεκαηνδφηεζε απφ επίζεκε πεγή π.ρ. ηξάπεδεο. Μπνξεί νη επελδπηέο απηνχ ηνπ ηχπνπ λα
πξνζνκνηάδνπλ κε ηα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (Venture Capital), σζηφζν, ε
νπζηψδεο δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη κεκνλσκέλα άηνκα κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ
επελδχζεηο ρσξίο λα αλήθνπλ αιιά νχηε θαη λα ελεξγνχλ εμ νλφκαηνο κηαο νκάδαο επελδπηψλ
ή ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ηακείνπ. Έηζη νη «άγγεινη» επελδπηέο κπνξνχλ λα επελδχζνπλ ζε έλα
επξχηεξν θάζκα επηρεηξήζεσλ πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηελ αξρηθή θάζε αλάπηπμεο ή
αθφκα θαη λα κελ απνδίδεη πςειά θέξδε, φπσο θαηά θαλφλα αλακέλεηαη απφ ηα Venture
Capital. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ θαζηζηά ην ζπγθεθξηκέλν είδνο επελδπηψλ πην δεκνθηιέο,
θαζψο κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζε φιν ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ,
αιιά κφλν ζηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο σο γέθπξα γηα επίζεκε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ
επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ (Venture Capital) ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. Σέινο, νη επελδπηέο
απηνί κπνξνχλ λα ζπλζέηνπλ θαη έλα δίθηπν angels επελδπηψλ (BAN) θαη λα κνηξάδνληαη ηνπο
πφξνπο κε άιινπο επελδπηέο.
Μηθξνρξεκαηνδφηεζε (Microfinancing): Ζ κηθξνρξεκαηνδφηεζε σο πεγή άληιεζεο
θεθαιαίσλ κπνξεί λα ζεσξείηαη ζρεηηθά παξαδνζηαθή, σζηφζν, απνηειεί αθφκα ζεκαληηθή
πεγή ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ αξρηθψλ ζηαδίσλ, θπξίσο ζε αλαπηπζζφκελεο
νηθνλνκίεο. χκθσλα κε ην πθηζηάκελν κνληέιν, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα νξγαληζκνί
αιιά θαη θξαηηθνί θνξείο πξνζθέξνπλ δάλεηα ρσξίο εμαζθάιηζε (collateral) ζε δπλεηηθνχο
επηρεηξεκαηίεο πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα είραλ θακία πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε. Απηή ε
κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί ιχζε γηα ηελ παξνρή επθαηξηψλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηνπο
επηρεηξεκαηίεο θπξίσο ζε ρψξεο φπνπ νη πηζησηέο είλαη απξφζπκνη λα παξάζρνπλ θεθάιαηα ζε
επηρεηξεκαηίεο ρσξίο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα ρξεκαηνδνηήζνπλ θάπνηα ηδέα ηνπο.
Πιαηθφξκεο δαλεηζκνχ (Peertopeerlending): Ο Peer-to-peer (P2P) δαλεηζκφο είλαη έλα
πην

ζχγρξνλν

κνληέιν

ρξεκαηνδφηεζεο

κε

ραξαθηεξηζηηθά

παξφκνηα

κε

ηε

κηθξνρξεκαηνδφηεζε. Σν κνληέιν πξνζθέξεη ζε επηρεηξεκαηίεο κε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε
ζηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ηελ επθαηξία λα ηνπο ρνξεγεζνχλ κε
εμαζθαιηζκέλα δάλεηα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ δηαθνξά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ
κηθξνρξεκαηνδφηεζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα P2P δάλεηα επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά
ζηελ θεξδνθνξία, θαη πεξηιακβάλνπλ κηα πην απζηεξή δηαδηθαζία ειέγρνπ κε βάζε ηελ
πηζησηηθή ηθαλφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία-παξαιήπηε. Σα δάλεηα αλακέλεηαη λα απνπιεξσζνχλ
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κε ηφθν ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ ε παξαρψξεζε κεηνρψλ ή άιισλ
δηθαησκάησλ επί ηεο επηρείξεζεο δελ πξνβιέπεηαη. Ζ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ P2P δαλεηζκνχ
πάλησο έρεη αθφκα κάιινλ κηθξή απνδνρή ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζχγθξηζε
κε άιια κνληέια.
Πιεζνπνξηζκφο (Crowdfunding): Σν Crowdfunding (ή πιεζνπνξηζκφο ζε κία πξψηε
απφδνζε ζηα ειιεληθά) απνηειεί έλα λέν κνληέιν επηρεηξεκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο,
παξφκνην - ζε γεληθέο γξακκέο - κε ηε κηθξνρξεκαηνδφηεζε θαη κε ηνλ P2P δαλεηζκφ. ε
απηφ κνληέιν, νη επηρεηξεκαηίεο παξνπζηάδνπλ ηα έξγα ηνπο ζε κειινληηθνχο πηζησηέο κέζσ
κηαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο, κε ζηφρν ηελ άληιεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ ηνπο. εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο απνηειεί ε επειημία αλαθνξηθά
κε ην πψο νη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ηα θεθάιαηα πνπ ιακβάλνπλ γηα λα
πινπνηήζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο, αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν απνδεκίσζεο ησλ πηζησηψλ κέζα απφ
ηηο απνδφζεηο ησλ επελδχζεσλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ
λα απνπιεξψζνπλ ηα θεθάιαηα πνπ άληιεζαλ κε δχν ηξφπνπο. ηελ πξψηε πεξίπησζε
απνδεκίσζεο, (κνληέιν «φια ή ηίπνηα»), ν επηρεηξεκαηίαο επηζηξέθεη ηα ρξήκαηα ησλ
επελδπηψλ ζην αθέξαην, εθηφο αλ νη πηζησηέο ιάβνπλ ηηο απνδφζεηο πνπ πξνβιέπνληαλ αξρηθά
βάζεη ηεο επέλδπζεο ηνπο. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε (κνληέιν «θξαηάο φ, ηη παίξλεηο»), νη
επηρεηξεκαηίεο δεζκεχνπλ φια ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ πάξεη, αλεμάξηεηα απφ ην αλ
πινπνηείηαη ή φρη ν ζηφρνο ηνπο. Ωζηφζν θαηά ηνλ Washetal. (2014), ην κνληέιν «φια ή
ηίπνηα» θπξίσο απνβιέπεη ζην λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο επελδπηέο θαη πεξηζζφηεξα
θεθάιαηα. Οη επηρεηξεκαηίεο πξέπεη λα απνθαζίζνπλ πψο ζα απνδεκηψζνπλ ηνπο επελδπηέο
ηνπο: κέζσ ησλ ρξεκαηηθψλ αληακνηβψλ ή θαηαβνιήο κεξηδίνπ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα.
1.2.1.γ Οξγαληζκνί πνπ πξνσζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία. (Business and
innovation agencies)
Παλεπηζηήκηα: Σα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ελζηεξλίδνληαη ηελ αμία ηεο
θαηλνηνκίαο, ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο
νηθνλνκηθήο αμίαο γηα ηηο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. Οη θαηλνηνκηθέο ππνδνκέο
πεξηιακβάλνπλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία παξέρνπλ
εξεπλεηηθά θέληξα θαη εξγαζηήξηα. Σα ηδξχκαηα απηά πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο
κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη αλάπηπμεο θαηλνηνκηθψλ ηερλνινγηψλ, γεγνλφο πνπ
πξνζειθχεη κεγάιν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ αλαδήηεζε θαξηέξαο ζηνλ ηνκέα
ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαηλνηνκηθψλ ηερλνινγηψλ. Μεγάιν κέξνο ησλ αηφκσλ απηψλ
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εμειίζζνληαη ζε επηρεηξεκαηίεο, πξνζθέξνληαο θαηλνηνκηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο κέζα απφ
ηε δεκηνπξγία λέσλ startup επηρεηξήζεσλ.
Κέληξα Καηλνηνκίαο:Ζ ππνζηήξημε απηή πεξηιακβάλεη ζπρλά ηελ παξνρή
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο ησλ
θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία θέληξσλ θαηλνηνκίαο. Ζ νξγαλσηηθή δνκή
ησλ θέληξσλ θαηλνηνκίαο πνηθίιεη, θαζψο κπνξεί λα δηαζέηνπλ γξαθεία ζε δηάθνξεο πεξηνρέο
ηεο ρψξαο ή λα ζπλδένληαη κε θάπνην παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα.
Δπηζηεκνληθά θαη Σερλνινγηθά Πάξθα:Σερλνινγηθφ πάξθν ή Δξεπλεηηθφ Πάξθν, ή
Δπηζηεκνληθφ Πάξθν είλαη έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο, δηνηθείηαη απφ κηα νκάδα εηδηθψλ πνπ
απνζθνπεί ζηελ ελζάξξπλζε δεκηνπξγίαο θη αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε
θαηλνηνκηψλ. ηα Δπηζηεκνληθά Σερλνινγηθά Πάξθα (ΔΣΔΠ) δειψλνπλ ζπκκεηνρή
Αθαδεκατθά θη Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα θαη Ηδξχκαηα, φισλ ησλ εηδψλ νη επηρεηξήζεηο θαζψο
θαη θνξείο ππνζηήξημεο θαη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο. ρεδφλ ζε φια ηα Σερλνινγηθά Πάξθα
ιεηηνπξγνχλ Θεξκνθνηηίδεο γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη Κέληξα Καηλνηνκίαο θαη
Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο, θ.α. Οη λέεο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα παίξλνπλ κέξνο ζηα ΔΣΔΠ
δηφηη νη δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε ρακειφ θφζηνο, θαζψο θαη ην ρακειφ
ελνίθην ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δεκηνπξγία ζπλεξγαζηψλ, απνηε- ινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα
γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο.
1.2.1.δ Γηαγσληζκνί, Δθδειώζεηο θαη πλεξγαηηθνί Υώξνη
Γηαγσληζκνί: Οη Γηαγσληζκνί Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & Καηλνηνκίαο πξνζθέξνπλ
νηθνλνκηθή ζηή- ξημε ζε λενθπείο επηρεηξήζεηο, θαηλνηφκεο θαη πξσηνπνξηαθέο ηδέεο θαη λέα
επηρεηξεκαηηθά κνληέια. Δθηφο ηεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο, φκσο, πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο
δηθηχσζεο, ζπκ- βνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη πξνβνιή ζε εζληθφ ή επξσπατθφ επίπεδν.
Πξνζθέξνπλ θίλεηξα ζηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο ψζηε λα θπλεγήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηνπο
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα Καιιηεξγήζνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο κέζα απφ ηελ
επαθή ηνπο κε άιια επη- ρεηξεκαηηθά ηαιέληα.
Δθδειψζεηο: Ο βαζηθφο ζθνπφο ησλ εθδειψζεσλ είλαη λα βνεζήζνπλ ηνπο
επηρεηξεκαηίεο λα αλαπηχμνπλ ηνλ θχθιν ηνπο θαη λα δηθηπσζνχλ. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχλ
λα βνεζήζνπλ έλαλ πξνγξακκαηηζηή λα έξζεη ζε επαθή κε έλα ζρεδηαζηή, δηαθεκηζηή ή
θάπνηνλ επηρεηξεκαηία. Γίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηηο startup εηαηξείεο λα δνπλ ην αληηθείκελν
πάλσ ζην νπνίν εξγάδνληαη άιιεο startup θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ππάξρνληα αληαγσληζκφ.
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Ίζσο αθφκα λα ηνπο δψζνπλ θαη ηελ ψζεζε πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα μεθηλήζνπλ ηελ
επηρείξεζή ηνπο.
πλεξγαηηθνί Υψξνη: Ζ αξρή ηεο πλεξγαηηθφηεηαο (Co-working) είλαη αξθεηά απιή:
κεκνλσκέλνη επαγγεικαηίεο έξρνληαη ζηνλ ίδην ρψξν γηα λα εξγαζηνχλ ζηα δηθά ηνπο ζρέδηα
«καδί». Ζ καδηθή άλνδνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ έρεη επεξεάζεη δξακαηηθά ηνλ ηξφπν πνπ νη
επηρεηξεκαηίεο πξνγξακκαηίδνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηνλ ρξφλν εξγαζίαο ηνπο. ήκεξα, έλαο
κέζνο επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα εμνπιηζηεί πιήξσο κε κηα ζπλνιηθή επέλδπζε χςνπο πεξίπνπ
2.500 €, γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ αγνξάο θνξεηνχ ππνινγηζηή, θηλεηνχ ηειεθψλνπ,
επαγγεικαηηθνχ ινγαξηαζκνχ email, παθέηνπ βαζηθνχ ινγηζκηθνχ (ινγηζηηθά θχιια,
επεμεξγαζία θεηκέλνπ, νηθνλνκηθά, θ.ιπ.) θαη εηήζηαο ζπλδξνκήο ζε εηαηξεία θηλεηήο
ηειεθσλίαο (θσλή θαη δεδνκέλα). Απηφ ην λέν ηερληθφ πιαίζην έρεη δηεπθνιχλεη ηε
δεκηνπξγία κηαο γεληάο λνκαδηθψλ επηρεηξεκαηηψλ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα εξγαζηνχλ
ζην πην θαηάιιειν γη' απηνχο πεξηβάιινλ, αλάινγα κε ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν ηνπο θαη ηηο
ππάξρνπζεο αλάγθεο ηνπο. Σν ζχλνιν ησλ θέληξσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο
(BICs) θαη νη ζεξκνθνηηίδεο θαηλνηνκίαο βνήζεζαλ ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο
ηειεπηαίαο γεληάο ησλ θαηλνηφκσλ startup επηρεηξήζεσλ. Σν Co-working είλαη έλα γξήγνξα
αλαπηπζζφκελν κνληέιν πνπ επηδηψθεη λα επηηχρεη ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο κε ηα θέληξα
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο. Σν κεηαβαιιφκελν ηερλνινγηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ
πεξηβάιινλ είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα γηα ηα θέληξα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο,
θαζψο νη αλάγθεο ησλ κεκνλσκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ, αιιά θαη ησλ θαηλνηφκσλ νκάδσλ
startup επηρεηξήζεσλ έρνπλ αιιάμεη δξακαηηθά θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη απηή ε
αιιαγή δελ έρεη νινθιεξσζεί. Σα θέληξα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη νη
ζεξκνθνηηίδεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αλαβαζκίζνπλ ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ
θαη ίζσο λα επαλεμεηάζνπλ ηελ δηαρείξηζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ ηνπο. Οη ζπλεξγαηηθνί ρψξνη
(co-working spaces) έρνπλ αλαπηπρζεί σο κηα πεηζηηθή απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν
πξφβιεκα ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη νη co-working ρψξνη θαη
πξαθηηθέο είλαη δπλαηφ λα ελζσκαησζνχλ ζηα θέληξα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο
θαη λα γίλνπλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο γηα ηηο λέεο startup
επηρεηξήζεηο. Σα θέληξα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ηα coworking spaces δελ
απνηεινχλ αληαγσληζηηθνχο κεραληζκνχο, αιιά παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο θαη
κπνξνχλ σο ζχλνιν λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ
startup επηρεηξήζεσλ (EBN, 2012).
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1.2.2. Σν Οηθνζύζηεκα ησλ Νενθπώλ Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα
Πνιιέο δνκέο αλαιακβάλνπλ πνιιαπινχο ξφινπο θαη παξέρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ
ππεξεζίεο ζηελ ππνζηήξημε ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, ζε αξθεηέο δνκέο ππάξρεη
ζχκπξαμε θνξέσλ φπσο παλεπηζηήκηα θαη νξγαληζκνί ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα.
Γπζηπρψο ε Διιάδα δελ δηαζέηεη αξθεηνχο κεραληζκνχο επηρεηξεκαηηθήο επψαζεο, θαη νη
πεξηζζφηεξνη δεκηνπξγήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα.Ζ δηαζεζηκφηεηα θαη ε πξνζβαζηκφηεηα
ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη αξθεηά πε- ξηνξηζκέλε, ηδηαίηεξα εμαηηίαο ηεο εθηεηακέλεο
νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο θαη επελδπηηθήο δηζηαθηηθφηεηαο πνπ επηθξαηνχλ σο απνηέιεζκα
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ πάξθσλ μεθίλεζε ζηελ Διιάδα ην 1989.
Γελλήζεθε αξρηθά ε ηδέα ηεο πξνψζεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηερλνινγηθψλ Πάξθσλ κε
θξαηηθή πξσηνβνπιία απφ ηελ αλάγθε απνθέληξσζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
ηεο ζχλδεζεο ηεο έξεπλαο κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ παξαγσγή. Σα ηερλνινγηθά πάξθα
άξρηζαλ λα αθκάδνπλ ζε πφιεηο κε ζεκαληηθά παλεπηζηήκηα ρξεζηκνπνηψληαο σο θχξηεο
εγθαηαζηάζεηο επέιηθηα εξεπλεηηθά θέληξα, πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί πξηλ απφ ην 1987, κε
ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο ξνήο ηεο γλψζεο πξνο ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα (Γαξδακάλε, 2009).
Παξάιιεια, ην Co-working αλαπηχζζεηαη ζηελ Διιάδα κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Δμειίζζεηαη
ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζήθσλ πνπ επηθξαηνχλ ηα
ηειεπηαία ρξφληα. Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο θπζηθήο (θαη φρη απιψο δηαδηθηπαθήο)
ζπλχπαξμεο ζε ππξήλεο θαηλνηνκίαο, δεκηνπξγήζεθαλ ηα co-working Spaces ε φπσο ιέκε ζηα
ειιεληθά νη ζπλεξγαηηθνί ρψξνη.

Δηθφλα 1 Σν νηθνζχζηεκα ησλ Νενθπψλ Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα
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1.3. Έμππλε Κηλεηηθόηεηα
Μηα έμππλε πφιε απνηειεί έλα πνιχπινθν, καθξνπξφζεζκν φξακα γηα κηα θαιχηεξε αζηηθή
πεξηνρή, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηεο απνηππψκαηνο θαη ηε δεκηνπξγία
θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο γηα ηνπο πνιίηεο. Ζ θηλεηηθφηεηα (mobility) ινηπφλ, είλαη έλα απφ
ηα πην δχζθνια ζέκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ζε κεγάιεο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο.
Πεξηιακβάλεη ηφζν πεξηβαιινληηθέο φζν θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο θαη απαηηεί ηφζν πςειέο
ηερλνινγίεο φζν θαη ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ. Ζ Έμππλε Κηλεηηθφηεηα (Smart
Mobility) είλαη ζε κεγάιν βαζκφ δηαπνηηζκέλε απφ ηηο ΣΠΔ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο
εθαξκνγέο, γηα λα ππνζηεξίμεη ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ξνψλ θπθινθνξίαο, αιιά θαη λα
ζπγθεληξψζεη ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηε βησζηκφηεηα ζε πφιεηο ή ηελ πνηφηεηα
ησλ ηνπηθψλ ππεξεζηψλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ.
Ζ έλλνηα ηεο έμππλεο θηλεηηθφηεηαο γεληθά αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα κεηαθηλείο ή λα
κεηαθηλείζαη εχθνια θαη ειεχζεξα. Ζ θηλεηηθφηεηα θαη νη κεηαθνξέο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο
γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία κηαο πφιεο.
χκθσλα κε ηνλ . Κάξγαο (2016) ν φξνο «Έμππλε Κηλεηηθφηεηα» (SmartMobility) έρεη
θαζηεξσζεί ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ θαηαζθεπαζηψλ νρεκάησλ. Σν UKAutomotiveCouncil ηνλ
ρξεζηκνπνηεί γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ ηερλνινγηψλ ησλ επηθνηλσληψλ θαη
ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ, νη νπνίεο έσο ζήκεξα αλαπηχζζνληαλ αλεμάξηεηα ε κία απφ
ηελ άιιε (Automotive Council UK, 2011). Ο ζθνπφο ηεο ζχγθιηζεο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία
αζθαιέζηεξσλ, επθπψλ θαη δηαζπλδεδεκέλσλ ζπγθνηλσληαθψλ δηθηχσλ. Κνκβηθήο ζεκαζίαο
γηα ηελ Δπθπή Κηλεηηθφηεηα είλαη ε δηαζχλδεζε αλεμάξηεησλ βηνκεραληψλ φπσο ε
απηνθηλεηνβηνκεραλία,

ηα

πιεξνθνξηαθά

ζπζηήκαηα

κεηαθνξψλ,

νη

ηερλνινγίεο

ηειεπηθνηλσληψλ, ε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη δηαλνκψλ θαη ηα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο ππνδνκψλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη δεκηνπξγήζεη κηα δνκή κε ηελ νλνκαζία
iMobility

γηα

ηελ

πξνψζεζε

ηεο

επθπνχο

θηλεηηθφηεηαο

ζηελ

Δπξψπε

(iMobilityForum,2014).
Ζ θηλεηηθφηεηα σο ππεξεζία (Mobility as a service : MaaS) πεξηγξάθεη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο
ιχζεηο θηλεηηθφηεηαο πνπ θαηαλαιψλνληαη σο ππεξεζία, απνκαθξχλνληαο απφ ηα ηδησηηθά
κέζα κεηαθνξάο. Ζ MaaS ζπλδπάδεη ππεξεζίεο θηλεηηθφηεηαο απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο
παξφρνπο κεηαθνξψλ. Μηα ελνπνηεκέλε πιαηθφξκα δεκηνπξγεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηα ηαμίδηα
πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ρξήζηεο, κέζσ ελφο εληαίνπ ινγαξηαζκνχ θαη πξνζθέξεη ιχζεηο
θηλεηηθφηεηαο βαζηζκέλεο ζηελ αλάγθε κεηαθίλεζεο ηφζν γηα ηαμηδηψηεο φζν θαη γηα αγαζά.
Αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκφ δηαδξνκψλ, ηε ζηάζκεπζε θαη ηε ζπληήξεζε απηνθηλήησλ ελψ
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ιακβάλεη ππφςηλ ηεο σο παξάκεηξν

ηελ πεξηβαιινληηθή επεκεξία. Ζ ηδέα ηεο MaaS

γελλήζεθε ζηε Φηλιαλδία απφ ηνλ SampoHietanen, θαη ήδε δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ
εζληθή πνιηηηθή κεηαθνξψλ. Δίλαη επξεσο αλαγλσξηζκέλε σο κηα εθξεθηηθή θαηλνηνκία, ε
νπνία ζα αιιάμεη νιφθιεξν ην ζχκπαλ κεηαθνξψλ κέζσ ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ζα ζπλδπάζεη
ηηο θαιχηεξεο απφ ηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο. Με ηηο κεηαθνξέο λα είλαη ε δεχηεξε
κεγαιχηεξε θαηαλαισηηθή αγνξά ζηνλ θφζκν θαη ν κέζνο ρξήζηεο λα δαπαλά 300 επξψ ην
κήλα γηα ηηο αλάγθεο θηλεηηθφηεηάο ηνπ, ε MaaS έρεη θαηαπιεθηηθέο δπλαηφηεηεο. Δθηφο απφ
ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνζθέξεη
αζχγθξηηεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.
Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο
κεηαθνξάο. ηαλ κηιάκε γηα θηλεηηθφηεηα (mobility), κηιάκε γηα ηηο δπλαηφηεηεο θίλεζεο.
ηαλ κηιάκε γηα ηε κεηαθνξά (transportation), κηιάκε γηα ην ζχζηεκα - θαη ηε ρξήζε ηνπ
ζπζηήκαηνο απηνχ – ψζηε θάηη λα θηλεζεί πξαγκαηηθά. Πνιχ ιίγα ζηελ θαηλνηνκία πνπ είδακε
ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαθέξεηαη ζε κεηαθνξέο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο είλαη ζηελ
θηλεηηθφηεηα κέζσ εξγαιείσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ πινήγεζε ζηηο επηινγέο θαη ηελ πξφζβαζε
ζε επθαηξίεο ζην ζχζηεκα κεηαθνξψλ. Δίλαη κία

ιεπηή δηάθξηζε, αιιά απηή πνπ

ππνγξακκίδεη πσο ν πξνγξακκαηηζκφο είλαη κεησκέλνο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε κεηαθνξά,
φρη ζηελ θηλεηηθφηεηα.

Σα Οθέιε ηεο έμππλεο θηλεηηθόηεηαο
Οη κεηαθνξέο πξνθαινχλ αξθεηέο ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη πξνβιήκαηα ζηελ
πνηφηεηα δσήο ζηηο πφιεηο, φπσο: ε ξχπαλζε, ε θίλεζε ζηνπο δξφκνπο, ε νδηθή ζπκθφξεζε, ν
πνιχο ρξφλνο γηα ηε δηάζρηζε ηεο πφιεο θαη ζπλεπψο αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ ηζνξξνπία
κεηαμχ εξγαζίαο θαη δσήο, πςειφ θφζηνο ησλ δεκφζησλ ηνπηθψλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ
θαη νχησ θαζεμήο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε έμππλε θηλεηηθφηεηα είλαη έλα απφ ηα πνιιά ππνζρφκελα
ζέκαηα ζηελ Smart City, θαζψο ζα κπνξνχζε λα απνθέξεη ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ πνηφηεηα
δσήο φισλ ζρεδφλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ πφιε. Ζ θηλεηηθφηεηα απνηειεί κία απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο δηεπθνιχλζεηο γηα ηε ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αζηηθήο πεξηνρήο. ην
θεθάιαην απηφ ζα αλαιπζνχλ ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ εθαξκνγε ηεο έμππλεο
θηλεηηθφηεηαο.
Οη πεξηζζφηεξνη κεηαθηλνχκελνη είλαη εμνηθεησκέλνη κε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ή
θαζπζηεξήζεηο ζηε δεκφζηα ζπγθνηλσλία. Οη πνδειάηεο θαη νη πεδνί επεξεάδνληαη επίζεο απφ
ηελ επαλαιακβαλφκελε δηαθνπή θαη εθθίλεζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πφιε. Έηζη, ε έμππλε
θηλεηηθφηεηα πξνζθέξεη ζηηο πφιεηο απνδνηηθέο, νηθνινγηθέο θαη άλεηεο επηινγέο κεηαθνξάο.

23

Αμηνιόγεζε Νενθπώλ Δπηρεηξήζεσλ ζηνλ Σνκέα ησλ Έμππλσλ Πόιεσλ κε ηε Μέζνδν ηεο Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο

Οη πνδειάηεο θαη νη πεδνί ζηηο έμππλεο πφιεηο ηνπ αχξην ζα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε
δηαδξνκέο πνπ εμαιείθνπλ ηελ αλακνλή ζε δηαζηαπξψζεηο. Οη αζηηθνί ζηδεξνδξνκηθνί
ζηαζκνί ζα κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ κεγαιχηεξνπο ρψξνπο, εγθαζηζηψληαο δηάδξνκνπο γηα
ηαρεία θίλεζε επηηξέπνληαο αζθαιή, αξγή εθθίλεζε θαη ζηακάηεκα, αιιά θαη γξεγνξφηεξεο
ηαρχηεηεο θαηά ηε κεηαθνξά. Δπηπιένλ, κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο κπνξνχλ λα δηαζρίδνληαη ζε
αλπςσκέλνπο δξφκνπο γηα νρήκαηα ρσξίο νδεγφ. Βειηηψζεηο φπσο απηέο βνεζνχλ επίζεο ηε
δσή αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ δηθά ηνπο απηνθίλεηα. Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
επσθεινχληαη ηδηαίηεξα απφ θαιχηεξεο ζπλδέζεηο πνπ ηνπο βνεζνχλ λα ηαμηδεχνπλ. Με ηηο
δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο λα θηάλνπλ ζε λέα επίπεδα απφδνζεο, πνιινί απφ ηνπο ζεκεξηλνχο
νδεγνχο απηνθηλήησλ ελδέρεηαη λα απνθαζίζνπλ λα παξαηηεζνχλ απφ ηε ρξήζε ησλ
νρεκάησλ ηνπο εληειψο.

Πξάγκαηη, ηα κειινληηθά δεκφζηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα

ιεηηνπξγνχλ ηφζν θαιά ψζηε νη πφιεηο λα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ θέληξα ρσξίο απηνθίλεηα. Ζ
κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ησλ εθπνκπψλ πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θαη
θαζηζηά ηελ πφιε αθφκα θαιχηεξε γηα λα δήζεη θαλείο.

1.4.ύλδεζε Έμππλσλ Πόιεσλ κε ηηο Νενθπείο Δπηρεηξήζεηο
Ο θνηλφο παξαλνκαζηήο θαη πξνθαλήο ζρέζε κεηαμχ ησλ Έμππλσλ Πφιεσλ θαη ησλ Νενθπψλ
Δπηρεηξήζεσλ είλαη ε ηερλνινγία ε νπνία είλαη ζπλήζσο ελζσκαησκέλε ηφζν ζηα θαηλνηφκα
εγρεηξήκαηα φζν θαη ζηηο ππνδνκέο ησλ έμππλσλ πφιεσλ. Δίλαη θαλεξφ πσο ππάξρεη κηα
ηεξάζηηα παγθφζκηα επθαηξία γηα ηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο λα θέξλνπλ λέεο ηερλνινγίεο θαη
ιχζεηο ζηηο πφιεηο θαη λα βνεζνχλ ζηελ επίιπζε ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ ησλ πνιηηψλ, φπσο
ε κεηαθνξά, ε πγεία, ε ελέξγεηα θαη ε ξχπαλζε.
χκθσλα κε ηελ Μ. Αγγειίδνπ (2016) ην φξακα ησλ Έμππλσλ Πφιεσλ πξνζαλαηνιίδεηαη
πξνο ηελ πξφνδν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα κέζσ ελφο πςεινχ επηπέδνπ επηρεηξεκαηηθήο
επειημίαο, πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ θαη δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξήζεσλ.

Ζ πξφζθαηε

βηβιηνγξαθία γηα ηηο Έμππλεο Πφιεηο δείρλεη φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα έκθαζε ζηηο
επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα αζηηθή αλάπηπμε θαη ζηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ.
ηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο θηιηθφ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξεη
πξνεγκέλεο ππεξεζίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Δπηπιένλ, νη Έμππλεο
Πφιεηο θαιιηεξγνχλ ηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο,
παξέρνληαο ηηο ηδαληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα επεκεξήζνπλ, λα
θαηλνηνκήζνπλ θαη λα δηθηπσζνχλ. (Caragliu et al., 2009, Hollands, 2008 , Tranos and
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Gertner, 2012).
Σα κέηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ζηφρν έρνπλ ηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ
αλάπηπμε θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο γηα: (i)
νηθνλνκηθά θίλεηξα (θνξναπαιιαγέο, ηξαπεδηθά δάλεηα κε πξνλνκηαθά επηηφθηα,
επηρεηξεκαηηθνχο

αγγέινπο,

ρξεκαηνδφηεζε

ζπνξάο

(seed

funding),

θεθάιαηα

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θ.ιπ. (ii) ππεξεζίεο επψαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, βνήζεηα γηα ηελ
αλάπηπμε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ θαη εηαηξηψλ ζε αξρηθφ επίπεδν

(early-stage startup

companies).

Σνκείο Γξαζηεξηνπνίεζεο Νενθπώλ Δπηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ Έμππλσλ
Πόιεσλ
Οη πφιεηο κεγάιεο θαη κηθξέο θαηέρνπλ πιεζψξα πξνβιεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα
επηιχζνπλ επηρεηξεκαηίεο. Με ηηο ηεξάζηηεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη πφιεηο ζηνπο πνιίηεο
ηνπο , φπσο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο, ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο, ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο,
παξαηεξεηέο- ηδξπηέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ
κεγάιν ελδηαθέξνλ αλαδεηψληαο ηξφπνπο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ.
Έηζη, ε απμαλφκελε αλάπηπμε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ βνεζά ηηο πφιεηο λα γίλνπλ πην έμππλεο.
ηελ παξάγξαθν απηή δίλεηαη ν νξηζκφο ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ
Έμππλσλ Πφιεσλ (Smart City Startups) θαη παξαηίζεληαη νη ηνκείο πνπ απηέο
δξαζηεξηνπνηνχληαη.
Οξίδνληαη σο λενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ έμππλσλ πφιεσλ απηέο
πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζχλδεζε ππεξεζηψλ, πξντφλησλ θαη δξφκσλ κε ην δηαδίθηπν. Απηέο νη
λενθπείο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ ππεξεζίεο κε βάζε δεδνκέλα πνπ βνεζνχλ ηηο πφιεηο λα
απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηε ρξήζε πφξσλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε
ηεο θηλεηηθφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκφζηα κεηαθίλεζε γηα ηνπο πνιίηεο.
Μεξηθέο απφ ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη απηέο νη λενθπείο επηρεηξήζεηο
είλαη:
o Parking - Οη Startups απηέο βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε κε ηελ νπνία
ζηαζκεχνπλ ηα απηνθίλεηά καο, θάλνπλ ηα πάληα απφ ηελ θξάηεζε
(ParkWhiz), κέρξη ηα parkinganalytics (Parkifi) θαη ηελ έμππλε κέηξεζε
(MeterFeeder).
o Πιέγκα / Δλέξγεηα - Απηέο νη εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ αλαιπηηθά ζηνηρεία,
αιγφξηζκνπο θαη ζπλδεζηκφηεηα γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ
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πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
o Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο κε Γεδνκέλα - Απηέο νη λενθπείο επηρεηξήζεηο
παξέρνπλ πξφζβαζε ζε λέα, ππεξηνπηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο πφιεηο καο
θαη βνεζνχλ ηνπο ππεχζπλνπο ζρεδηαζκνχ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο
αλάγθεο ησλ πνιηηψλ.
o Δπθπέζηεξε κεηαθνξά – Νενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ μεθηλνχλ λέεο
δπλαηφηεηεο κεηάβαζεο απφ ηελ ππεξεζία κεηαθνξάο ρξεζηψλ (Bridj, Shuttl)
ή απφ έμππλα πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο πνδειάησλ (Zagster, Mobike, Ofo).
o Πεξηβαιινληηθνί αηζζεηήξεο - Δηαηξείεο πνπ αλαπηχζζνπλ πιηθφ γηα λα
θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην αζηηθφ πεξηβάιινλ, απφ δεδνκέλα θαηξνχ, κέρξη ηε
ξχπαλζε, θαη ηνλ ήρν ηνπ πεξηβάιινληνο.
o πλδεζηκφηεηα – Νενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά κέζα
γηα ηελ παξνρή δηαδηθηχνπ, ζπλδέζεσλ θαη ππνδνκψλ γηα λέα δίθηπα.
o Γηαρείξηζε απνβιήησλ - Υξήζε δεδνκέλσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ γηα
ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ.
o Γεδνκέλα θίλεζεο / δηέιεπζεο - Ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηά
θαη αηζζεηήξεο γηα ηελ παξνρή αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε
κεηαθίλεζε θαη ηε ζπκθφξεζε.
o Γηαρείξηζε Καηαζηξνθψλ – Νενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ βνεζνχλ ηηο ηνπηθέο
θπβεξλήζεηο λα ιακβάλνπλ ηαρχηεξα θαη πην ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο πνπ
βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ.
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1.5. θνπόο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ ιήςεο
απνθάζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνηείλνπλ ιχζεηο ζε
πξνβιήκαηα έμππλσλ πφιεσλ. ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εξγαιείνπ ην νπνίν ζα δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζε επελδπηέο (venture capitalists, επηρεηξεκαηηθoχο αγγέινπο, ηδηψηεο επελδπηέο)
λα αμηνινγνχλ δηάθνξα εγρεηξήκαηα θαη λα επελδχνπλ ζε απηά πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε
πηζαλφηεηα λα είλαη βηψζηκα θαη απνδνηηθά. Σαπηφρξνλα, ην ίδην απηφ εξγαιείν ζα δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζε επηρεηξεκαηίεο λα αμηνινγνχλ ηα δηθά ηνπο εγρεηξήκαηα.

1.6. Γνκή ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
Κεθάιαην 1 : Γηα ηελ αμηνιφγεζε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ Έμππλσλ Πφιεσλ
είλαη ζεκαληηθφ λα απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηεο Έμππλεο Πφιεο θαζψο θαη λα
θαζνξηζηνχλ νη βαζηθνί ππιψλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο απηή εδξαηψλεηαη. ε
ζπλέρεηα ηνπ νξηζκνχ θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ εθθάλζεσλ ησλ Έμππλσλ
Πφιεσλ

είλαη

απαξαίηεην

λα

νξηζηεί

ε

έλλνηα

ηεο

λενθπνχο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο αιιά λα θαζνξηζηεί θαη ην νηθνζχζηεκα ησλ λενθπψλ
επηρεηξήζεσλ.
Κεθάιαην 2: ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ
αθνξνχλ ηηο έμππλεο πφιεηο, ηε λενθπή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηε ζχλδεζή ηνπο
θαη ηελ έμππλε θηλεηηθφηεηα. Αθφκε, γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο
βαζηθήο έξεπλαο ησλ Nikoloudisetal. (2017) γηα ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο
λενθπισλ επηρεηξήζεσλζηελ νπνία βαζίζηεθε ε παξνχζα δηπισκαηηθή
εξγαζία.
Κεθάιαην 3 : Γίλεηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε απηήο
ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπηιέγεηαη σο κέζνδνο αμηνιφγεζεο ε
Πνιπθξηηήξηα Αλάιπζε. Καηαγξάθνληαη ηα θχξηα ζεσξεηηθά ξεχκαηα ηεο
κεζφδνπ απηήο θαη επηιέγεηαη ε Θεσξία ρέζεσλ Τπεξνρήο. ηε ζπλέρεηα απφ
φιεο ηηο δπλαηέο κεζφδνπο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο επηιέγεηαη ε PrometheeII.
Καηαγξάθνληαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα λενθπείο επηρεηξήζεηο θαη
πξνηείλνληαη θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε απηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ
27

Αμηνιόγεζε Νενθπώλ Δπηρεηξήζεσλ ζηνλ Σνκέα ησλ Έμππλσλ Πόιεσλ κε ηε Μέζνδν ηεο Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο

θαηεγνξία ησλ έμππλσλ πφιεσλ. Σέινο, επηιέγεηαη ε κέζνδνο Simosγηα εμαγσγή
ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ.
Κεθάιαην 4 :ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ. Ωο αληηθείκελν κειέηεο
έρνπκε ηελ αμηνιφγεζε 10 λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ mobility απφ
ην νηθνζχζηεκα ησλ startups. Οη ηδξπηέο ησλ λενθπψλ απηψλ επηρεηξήζεσλ
απάληεζαλ ζε εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο.
Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ ζην
πξνεγνχκελν θεθάιαην ζε κνξθή εξσηήζεσλ. ηε ζπλέρεηα θάζε θξηηήξην
απέθηεζε βαξχηεηα. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ βαξψλ απεπζχλζεθα ζε λενθπή
επηρείξεζε ε νπνία θάλεη αμηνιφγεζε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηνλ κε
θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ Mindspace, ν νπνίνο έρεη ζηφρν λα πξνάγεη ηε λενθπή
επηρεηξεκαηηθφηεηα

ζηα

παλεπηζηήκηα,

δηνξγαλψλεη

δηαγσληζκνχο

επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο θαη δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ δηαγσληδφκελσλ. ηε ζπλέρεηα εμεγείηαη πψο έγηλε ε εηζαγσγή
ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ βαξψλ ζην πξφγξακκα VisualPROMETHEE έθδνζε
1.4.0.0 © BertrandMareschal 2011-2013 γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ
φζνλ αθνξά ηελ θαηάηαμε ησλ λενθπψλ απηψλ επηρεηξήζεσλ.
Κεθάιαην 5 : ην θεθάιαην απηφ παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε
δηεμαγσγή απηήο ηεο έξεπλαο θαζψο θαη θάπνηεο εηζεγήζεηο γηα πεξαηηέξσ
έξεπλα απφ ηνπο επφκελνπο κειεηεηέο.
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2.Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε
2.1. Δπηζθόπεζε Δξεπλώλ πνπ αθνξνύλ ηηο Έμππλεο Πόιεηο
Οξηζκνί
Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο εθπφλεζεο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα
εμεγεζεί ν φξνο ηεο Έμππλεο Πφιεο. Καζψο ζηε βηβιηνγξαθία νη Έμππλεο Πφιεηο δελ έρνπλ
έλα κνλνζήκαλην νξηζκφ , νξίδεηαη αξρηθά έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηέο ιεηηνπξγνχλ. Σν
πιαίζην απηφ πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε ηεο Σερλνινγίαο ησλ Πιεξνθνξηψλ θαη ησλ
Δπηθνηλσληψλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ αζηηθή ππνδνκή ελψ αλαθέξεηαη γεληθά ζην
ζπλδπαζκφ ηεο αζηηθήο θαηλνηνκίαο, ησλ αλζξψπηλσλ δηθηχσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο. Σν θίλεκα απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πφιεσλ, ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ
πξνψζεζε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε βηψζηκν ηξφπν.Ζ ηδέα ηεο έμππλεο πφιεο
αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο ζε δηάθνξεο νκάδεο, φπσο ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα, νη
επηρεηξήζεηο, ε δηνίθεζε ηεο πφιεο θαη νη νκάδεο πνιηηψλ – άλζξσπσλ πνπ ζπλαληψληαη γηα
λα βξνπλ ηηο πην απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο γηα ηελ πφιε ηνπ κέιινληνο.
Ο φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε δεθαεηία ηνπ 1990. Δθείλε ηελ επνρή, ε
πξνζνρή επηθεληξψζεθε ζηε ζεκαζία ησλ λέσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ.Σν Ηλζηηηνχην ηεο Καιηθφξληα γηα ηηο έμππλεο θνηλφηεηεο ήηαλ απφ ηα πξψηα
πνπ επηθεληξψζεθαλ ζηνλ ηξφπν πνπ νη θνηλφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ έμππλεο θαη πψο
ζα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί κηα πφιε αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ.
(Alawadhi et al., 2012). ηελ πνξεία ν φξνο θαηεγνξήζεθε σο πνιχ ηερλνινγηθά
πξνζαλαηνιηζκέλνο ελψ ζα έπξεπε λα έρεη θαη κηα πξνζέγγηζε κε πξνζαλαηνιηζκφ
δηαθπβέξλεζεο.Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έλλνηα ηεο έμππλεο πφιεοδελ πεξηνξίδεηαη πιένλ ζηε
ρξήζε ησλ ΣΠΔ, αιιά εμεηάδεη ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο θνηλφηεηαο. Ο Batty et al.
(2012) δηεπθξίληζε απηή ηελ πηπρή ηνλίδνληαο φηη ε δηάρπζε ησλ ΣΠΔ ζηηο πφιεηο πξέπεη λα
βειηηψζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θάζε ππνζπζηήκαηνο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο.
Οη νξηζκνί κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαη γη‘ απηφ παξαηίζεληαη κεξηθνί απφ απηνχο.χκθσλα κε
ηνλ Bakici et al. (2012) σο έμππλε πφιε νξίδεηαη κηα πφιε πξνεγκέλε πςειήο ηερλνινγίαο
πνπ ζπλδέεη αλζξψπνπο, πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ηεο πφιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ λέεο
ηερλνινγίεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αεηθφξν, πην πξάζηλε πφιε, αληαγσληζηηθφ θαη
θαηλνηφκν εκπφξην θαη κηα απμεκέλε πνηφηεηα δσήο. ην θεθάιαην 2.1.4. παξνπζηάδνληαη
αλαιπηηθά δηάθνξεο ηέηνηεο εθαξκνγέο. O Barrionuevo et al. (2012) έδσζε έλα δηαθνξεηηθφ
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νξηζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε έμππλε πφιε ρξεζηκνπνηεί φιε ηε δηαζέζηκε ηερλνινγία θαη
πφξνπο κε έμππλν θαη ζπληνληζκέλν ηξφπν γηα ηε αλάπηπμε αζηηθψλ θέληξσλ ηα νπνία
γίλνληαη νινθιεξσκέλα, θαηνηθήζηκα θαη βηψζηκα.
Καηά ηνλ Caragliu et al. (2011) ε πφιε είλαη έμππλε φηαλ νη επελδχζεηο ζε αλζξψπηλν θαη
θνηλσληθφ θεθάιαην, παξαδνζηαθέο (κεηαθνξέο) θαη ζε ζχγρξνλεο ππνδνκέο επηθνηλσλίαο
(ΣΠΔ) ηξνθνδνηνχλ ηε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πςειή πνηφηεηα δσήο, κε ζνθή
δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Ο νξηζκφο πνπ δφζεθε απφ ηνλ Chen (2010) είλαη πσο νη έμππλεο πφιεηο επσθεινχληαη απφ
ηηο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη αηζζεηήξσλ πνπ είλαη ξακκέλεο ζηηο ππνδνκέο ησλ πφιεσλ
γηα λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο ειεθηξηθέο θαη κεηαθνξηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ
θαζεκεξηλή δσή, βειηηψλνληαο έηζη ηελ πνηφηεηα δσήο γηα φινπο.
Γηα ηελ έμππλε πφιε ν Giffinger et al. (2007) γξάθεη φηη είλαη : Μηα πφιε πνπ ιεηηνπξγεί κε
ηξφπν πξνλνεηηθφ ζηελ νηθνλνκία, ηνπο αλζξψπνπο, ηε δηαθπβέξλεζε, ηελ θηλεηηθφηεηα, ην
πεξηβάιινλ θαη ηε δηαβίσζε, κε βάζε ηνλ έμππλνζπλδπαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ
απηναπφθαζεο, αλεμαξηεζίαο θαη γλψζεο ησλ πνιηηψλ.Ζ έμππλε πφιε αλαθέξεηαη γεληθά
ζηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ έμππλσλ ιχζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηηο ζχγρξνλεο πφιεηο λα
εληζρχζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο.
Ο νξηζκφο θαηά ηνπο Nam and Pardo (2011) είλαη ν εμήο : Μηα έμππλε πφιε εηζάγεη
πιεξνθνξίεο ζηε θπζηθή ππνδνκή ηεο γηα λα βειηηψζεη ηηο αλέζεηο, λα δηεπθνιχλεη ηε
θηλεηηθφηεηα,λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα,λα εμνηθνλνκήζεη ελέξγεηα,λα βειηηψζεη
ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη ηνπ λεξνχ, λα εληνπίζεη ηα πξνβιήκαηα θαη λα ηα δηνξζψζεη
γξήγνξα, λα αλαθάκςεη ηαρέσο απφ θαηαζηξνθέο, λα ζπιιέμεη δεδνκέλα γηα λα βειηηψζεη ηηο
απνθάζεηο, λα ρξεζηκνπνηήζεηε απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο θαη λα κνηξάζεη δεδνκέλα γηα
λα ελεξγνπνηήζεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ νληνηήησλ θαη ηνκέσλ.
Καηά ηνλ Washburn et al. (2010) σο έμππλε πφιε νξίδεηαη ε ρξήζε ηερλνινγηψλ Smart
Computing γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ππνδνκήο δσηηθήο ζεκαζίαο ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη ηηο
ππεξεζίεο κηαο πφιεο - ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηε δηνίθεζε ηεο πφιεο, ηελ εθπαίδεπζε,ηελ
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε,ηε δεκφζηα αζθάιεηα,ηα αθίλεηα, ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο ππεξεζίεο,
βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα-πην έμππλα, δηαζπλδεδεκέλα θαη απνηειεζκαηηθά.
Οη Nam and Pardo (2011) αζρνιήζεθαλ κε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ έλλνηα ηεο Έμππλεο
Πφιεο θαη ζε άιινπο ζρεηηθνχο φξνπο φπσο επθπήο, ςεθηαθή, εηθνληθή θαη παληαρνχ
παξνχζα πφιε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηνπο αλζξψπνπο, ηελ θνηλφηεηα θαη ηελ
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ηερλνινγία (Washburn et al.,2010).Μηα ζεηξά ελλνηνινγηθψλ παξαιιαγψλ δεκηνπξγείηαη κε
ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο "έμππλεο" κε ελαιιαθηηθά επίζεηα, γηα παξάδεηγκα, "επθπή" ,
"ςεθηαθή"ή "εηθνληθή". Ζ εηηθέηα "έμππλε πφιε" είλαη κηα αζαθήο έλλνηα θαη
ρξεζηκνπνηείηαη κε ηξφπνπο πνπ δελ είλαη πάληα θαηαλνεηνί. (O‘Grady and O‘Hare, 2012).
Απηνί νη φξνη αλαθέξνληαη ζε πην ζπγθεθξηκέλα θαη πην πεξηεθηηθά επίπεδα κηαο πφιεο, έηζη
ψζηε λα ηνπο ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπρλά νη έλλνηεο ησλ έμππλσλ πφιεσλ (Caragliu et al., 2011;
Deakin θαη AlWaer, 2011; Townsend, 2013). Γηα παξάδεηγκα κηα ςεθηαθή πφιε αλαθέξεηαη
ζε "κηα ζπλδεδεκέλε θνηλφηεηα πνπ ζπλδπάδεη επξπδσληθέο επηθνηλσληαθέο ππνδνκέο γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θπβεξλήζεσλ, ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ (Ishida, 2002). Ο
ηειηθφο ζηφρνο κηαο ςεθηαθήο πφιεο είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ πιεξνθφξεζεο
γηα ηελ αληαιιαγή, ηε ζπλεξγαζία, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απξφζθνπηε εκπεηξία
νπνπδήπνηε ζηελ πφιε.
Ζ έλλνηα ηεο «έμππλεο πφιεο» αλαδχεηαη θαηά ηε δηαζηαχξσζε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο κε
ηελ ςεθηαθή πφιε (Yovanof θαη Hazapis, 2009). χκθσλα κε ηνλ Κνκλελφ et al. (2013), νη
έμππλεο πφιεηο θαηαβάιινπλ ζπλεηδεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ
πιεξνθνξηψλ γηα λα κεηακνξθψζνπλ ηε δσή θαη ηελ εξγαζία. Ζ έμππλε εηηθέηα ππνδειψλεη
ηελ ηθαλφηεηα ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία ζηηο
πφιεηο · κε απηή ηελ έλλνηα, θάζε ςεθηαθή πφιε δελ είλαη απαξαηηήησο έμππλε, αιιά θάζε
έμππλε πφιε έρεη ςεθηαθά ζηνηρεία, αλ θαη ε ζπληζηψζα "άλζξσπνη" εμαθνινπζεί λα κελ
πεξηιακβάλεηαη ζε κηα επθπή πφιε, φπσο είλαη ζε κηα έμππλε πφιε (Woods, 2013).
ε κηα "εηθνληθή πφιε", ε πφιε γίλεηαη κηα πβξηδηθή έλλνηα πνπ απνηειείηαη απφ κηα
πξαγκαηηθφηεηα, κε ηηο θπζηθέο ηεο νληφηεηεο θαη ηνπο πξαγκαηηθνχο θαηνίθνπο , θαη κηα
παξάιιειε εηθνληθή πφιε νκνιφγσλ, έλαο θπβεξλνρψξνο.
Ζ "παληαρνχ παξνχζα πφιε" είλαη κηα επέθηαζε ηεο ηδέαο ηεο ςεθηαθήο πφιεο φζνλ αθνξά
ηελ επξεία πξνζβαζηκφηεηα. Κάλεη ηελ παληαρνχ παξνχζα πιεξνθνξηθή δηαζέζηκε ζηα
αζηηθά ζηνηρεία παληνχ (Greenfield, 2006, Townsend, 2013). Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο παληαρνχ
παξνχζαο πφιεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο ζην νπνίν φινη νη πνιίηεο ζα κπνξνχλ
λα έρνπλ πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία, νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη κέζσ νπνηαζδήπνηε
ζπζθεπήο.
Ζ παληαρνχ παξνχζα πφιε είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ εηθνληθή πφιε επεηδή, ελψ ε εηθνληθή
πφιε αλαπαξάγεη ηα αζηηθά ζηνηρεία κε ηελ απεηθφληζή ηνπο κέζα ζηνλ εηθνληθφ ρψξν, ε
παληαρνχ παξνχζα πφιε δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζπκπεξίιεςε ησλ ηζηπ ή ησλ αηζζεηήξσλ ζε
αζηηθά ζηνηρεία (Lee et al., 2013).
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2.1.1. πληζηώζεο ησλ Έμππλσλ Πόιεσλ
Έλαο ιφγνο πνπ δελ ππάξρεη γεληθή ζπκθσλία γηα ηνλ φξν "έμππλεο" πφιεηο "είλαη φηη ν φξνο
έρεη εθαξκνζηεί ζε δχν δηαθνξεηηθά είδε" ηνκέσλ ". Έρεη, αθελφο, εθαξκνζηεί ζε "hard"
ηνκείο φπσο ηα θηίξηα,ηα ελεξγεηαθά δίθηπα, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ηε δηαρείξηζε ησλ
πδάησλ, ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ, ηελ θηλεηηθφηεηα (mobility), θαη ηα logistics (δηαρείξηζε
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο) (Neirotti et al, 2014), φπνπ νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν φξνο έρεη επίζεο
εθαξκνζηεί ζε "soft " ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε, ν πνιηηηζκφο, νη πνιηηηθέο θαηλνηνκίεο, ε
θνηλσληθή έληαμε θαη εθπβέξλεζε, φπνπ ε εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ δελ είλαη ζπλήζσο
θαζνξηζηηθή.
χκθσλα κε πνιινχο εξεπλεηέο πνπ πξνζπάζεζαλ λα απνδψζνπλ ηνλ φξν Έμππλε Πφιε θαη
λα θαζνξίζνπλ ηηο βαζηθέο ηεο ζπληζηψζεο, πέξα απφ ηελ ηερλνινγία πνπ απνηειεί ην βαζηθφ
ζπλζεηηθφ ησλ έμππλσλ πφιεσλ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη νη άλζξσπνη ελψ έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ν φξνο ηεο θνηλόηεηαο γηα λα απνζαθεληζηεί ε ζχιιεςε ηεο ηδέαο ησλ
έμππλσλ πφιεσλ.

Σερλνινγία
Ζ ηερλνινγία απνηειεί βαζηθή δηάζηαζε ησλ έμππλσλ πφιεσλ. «Έμππλε πφιε» είλαη εθείλε
πνπ θαηαθέξλεη λα αμηνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία γηα λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ
θαηνίθσλ ηεο. Ρφινο ηεο ηερλνινγίαο δελ είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ επράξηζην
αληηπεξηζπαζκφ απφ ηηο αιεζηλέο πξνθιήζεηο ηεο δσήο ζηελ πφιε, αιιά λα δψζεη ηα εξγαιεία
γηα αλάπηπμε φιν θαη πην δεκηνπξγηθψλ ιχζεσλ. Σα έμππλα ζπίηηα θαη θηίξηα, νη αηζζεηήξεο, ε
ηερλεηή λνεκνζχλε θ.α. είλαη παξαδείγκαηα ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία δεζπφδνπλ
ζην πιαίζην κηαο έμππλεο πφιεο.χκθσλα κε ηνλ Washburn et al. (2009) κηα έμππλε πφιε
βαζίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζε κηα ζπιινγή απφ έμππλεο ππνινγηζηηθέο ηερλνινγίεο
εθαξκνδφκελεο ζηα θξίζηκα ζηνηρεία θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ππνδνκήο. Ο Έμππλνο
ππνινγηζκφο αλαθέξεηαη ζε κηα "λέα γεληά νινθιεξσκέλνπ hardware θαη software ινγηζκηθνχ
θαη ηερλνινγηψλ δηθηχνπ πνπ παξέρνπλ ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο κε επίγλσζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη κε πξνεγκέλα αλαιπηηθά εξγαιεία γηα λα
βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα πάξνπλ πην έμππλεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο
θαηδξάζεηο πνπ ζα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαηηα απνηειέζκαηα ηνπ
ηζνινγηζκνχ επηρεηξήζεσλ". Οη ΣΠΔ απνηεινχλ βαζηθνχο κνρινχο ησλ έμππλσλ πφιεσλ
(Hollands, 2009). Ζ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζε αλαπηπμηαθά έξγα κπνξεί λα αιιάμεη ην
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αζηηθφ ηνπίν κηαο πφιεο (Vasseur et al., 2008) θαη λα πξνζθέξεη έλαλ αξηζκφ πηζαλψλ
επθαηξηψλ (Odendaal, 2003)πνπ κπνξνχλλα βειηηψζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο
πφιεο. Παξά ηα δηαθεξπγκέλα πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε ησλ ΣΠΔ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηηο πφιεηο, ην αληίθηππφ ηνπο είλαη αθφκε αζαθέο. Πξάγκαηη, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ
πνηφηεηα δσήο γηα ηνπο πνιίηεο, αιιά κπνξνχλ επίζεο λα απμήζνπλ ηηο αληζφηεηεο θαη λα
πξνσζήζνπλ έλα ςεθηαθφ ράζκα (Odendaal, 2003). Έηζη, νη δηαρεηξηζηέο ηεο πφιεο ζα πξέπεη
λα εμεηάζνπλ νξηζκέλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ φζνλ αθνξά ηε
δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ, ηε ρσξεηηθφηεηα, ηελ πξνζπκία ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, αιιά θαη
φζνλ αθνξά ηελ αληζφηεηα, ην ςεθηαθφ ράζκα θαη ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ
ζπλεζεηψλ.

Άλζξωπνη
Ζ ηπθιή εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ρσξίο λα ιεθζεί ππφςηλ ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο φκσο
δε δεκηνπξγεί κα « έμππλε» πφιε. Οη άλζξσπνη σο βαζηθή ζπληζηψζα ησλ έμππλσλ πφιεσλ
είλαη νη πξσηαγσληζηέο ηεο, πνπ ηε δηακνξθψλνπλ δηαξθψο κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο.
Γηα ην ιφγν απηφ γηα παξάδεηγκα, ε δεκηνπξγηθφηεηα αλαγλσξίδεηαη σο βαζηθφο παξάγνληαο
κηαο έμππλεο πφιεο θαη επνκέλσο ε εθπαίδεπζε, ε κάζεζε θαη ε γλψζε έρνπλ θεληξηθνχο
ξφινπο (Thuzar, 2011).Ζ θνηλσληθή ππνδνκή,φπσο ην πλεπκαηηθφ θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην,
είλαη έλααπαξαίηεην πιενλέθηεκα γηα ηηο έμππλεο πφιεηο, θαζψο επηηξέπεη ηε "ζχλδεζε ησλ
αλζξψπσλ θαη ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ" (Alawadhi et al., 2012). Οη έμππλνη άλζξσπνη
δεκηνπξγνχλ θαη επσθεινχληαη απφ ην θνηλσληθφ θεθάιαην κηαο πφιεο, έηζηε έλλνηα ηεο
έμππλεο πφιεο απνθηά ηε ζεκαζία ελφο ζπλδπαζκνχ εθπαίδεπζεο / θαηάξηηζεο,πνιηηηζκνχ,
ηερλψλ , επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη εκπνξίνπ κε θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο
επηρεηξήζεηο (Winters, 2011). Μηα έμππλε πφιε είλαη ην θέληξν αλψηεξεο εθπαίδεπζεο,
θαιχηεξα εθπαηδεπκέλσλαηφκσλ θαη εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ έμππλε πφιε
ιεηηνπξγεί ζα καγλήηεο γηα δεκηνπξγηθνχο αλζξψπνπο θαη εξγάηεο, θαη απηφ επηηξέπεη ηε
δεκηνπξγίαελφο θαχινπ θχθινπ πνπ ηνπο θαζηζηά φιν θαη πην έμππλνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, κηα
έμππλε πφιεέρεη πνιιέο επθαηξίεο λα αμηνπνηήζεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ θαη λα
πξνσζήζεη κηα δεκηνπξγηθή δσή (Partridge, 2004).

Κνηλόηεηα
Ζ θνηλφηεηα ζαλ έλλνηα ζπλπθαζκέλε κε ηηο έμππλεο πφιεηο απνζθνπεί ζην λα εκπλεχζεη ηελ
αίζζεζε ηνπ ζπλφινπ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. Ζ ζεκαζία απηνχ ηνπ παξάγνληα κηκείηαη ηελ
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έλλνηα ησλ έμππλσλ θνηλνηήησλ φπνπ ηα κέιε θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ζπλεξγάδνληαη γηα ηε
κεηαηξνπή ηνπ πεξηβάιινληνο (Berardi, 2013α, 2013β). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θνηλφηεηα κηαο
έμππλεο πφιεο πξέπεη λα αηζζαλζεί ηελ επηζπκία ζπκκεηνρήο θαη λα πξνσζήζεη κηα (έμππλε)
αλάπηπμε. Ζ έλλνηα ηεο έμππλεο αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δεθαεηία
ηνπ '90 ζην πιαίζην ηνπ Νένπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, σο αληίδξαζε πνπ νδεγείηαη απφ ηελ
θνηλφηεηα ζηελ επηδείλσζε ησλ ηάζεσλ ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο, ηνπ
ππεξπιεζπζκνχ ζην ζρνιείν, ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο,ηεο απψιεηαο αλνηθηνχ ρψξνπ,
ηεο εμάιεηςεο ηζηνξηθψλ ηφπσλ θαη ηνπ δαπαλεξνχ δκφζηνπ θφζηνπο (Eger, 2009).
Ο Κνκλελφο (2002, 2011) ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαζνξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθάηεο έμππλεο
πφιεο δήισζε φηη απηή έρεη ηέζζεξηο δπλαηέο δηαζηάζεηο. Ζ πξψηε δηάζηαζεαθνξά ηελ
εθαξκνγή επξένο θάζκαηνο ειεθηξνληθψλ θαη ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ γηα λα δεκηνπξγήζεη
κηα ςεθηαθή, ελζχξκαηε, ελεκεξσηηθή θαη βαζηζκέλε ζηε γλψζε πφιε · Ζ δεχηεξε είλαη ε
ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δσήο θαη ηεο εξγαζίαο.
Ζ ηξίηε είλαη ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ππνδνκή ηεο πφιεο ελψ ε ηέηαξηε είλαη λα
ελψζεη ηηο ΣΠΔ θαη ηνπο αλζξψπνπο λα εληζρχζνπλ ηελ θαηλνηνκία, ηε κάζεζε θαη ηε γλψζε.
Καζψο ζηε δηεθπαηξέσζε αηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εμεηάδεηαη ε έμππλε πφιε απφ
νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή αιιά θαη θνηλσληθή ζθνπηά,ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο
ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ηεο πφιεο (κεηαθνξά, ελέξγεηα, εθπαίδεπζε, πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε, θηίξηα, θπζηθή ππνδνκή, ηξφθηκα, λεξφ θαη δεκφζηα αζθάιεηα) γηα ηε δεκηνπξγία
κηαο έμππλεο πφιεο. Δξεπλεηέο νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ απηήλ ηελ νινθιεξσκέλε άπνςε κηαο
έμππλεο πφιεο ζπρλά ππνγξακκίδνπλ φηη ζε έλα ππθλφ πεξηβάιινλ, φπσο απηφ ησλ πφιεσλ,
θαλέλα ζχζηεκα δελ ιεηηνπξγεί κεκνλσκέλα. Ο Giffinger et al. (2007) εληφπηζαλ ηέζζεξα
ζηνηρεία κηαο έμππλεο πφιεο: ηε βηνκεραλία,ηελ εθπαίδεπζε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ηερληθή
ππνδνκή. Απηή ε ιίζηα έρεη απφ ηφηε επεθηαζεί ζε έλα πξφζθαην έξγν πνπ πξαγκαηνπνίεζε
ην Κέληξν Πεξηθεξεηαθήο Δπηζηήκεο ζηνΠαλεπηζηήκην Σερλνινγίαο ηεο Βηέλλεο, ην νπνίν
εληφπηζε έμη βαζηθά ζηνηρεία (Giffinger θαη Gudrun, 2010). χκθσλα κε ηε ιίζηα απηή ηα
ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ κηα έμππλε πφιε είλαη 1) ε έμππλε νηθνλνκία, 2) ε έμππλε
θηλεηηθόηεηα,3) ην έμππλν πεξηβάιινλ,4) νη έμππλνη άλζξσπνη, 5) ε έμππλε δηαβίσζε θαη 6) ε
έμππλε δηαθπβέξλεζε.Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ζηελ πξνεγνχκελε ιίζηα ησλ ζπζηαηηθψλ
ζηνηρείσλ κηαο έμππλεο πφιεο είλαη ε ζπκπεξίιεςε ηεο «πνηφηεηαο δσήο». Απηφ ην ζηνηρείν
ηνλίδεη ηνλ νξηζκφκηαο έμππλεο πφιεο σο πφιε πνπ απμάλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ
ηεο (Giffinger et al., 2007). Ωζηφζν, πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε πνηφηεηα δσήο
κπνξεί λα κελ αληηπξνζσπεχεηκηα μερσξηζηή δηάζηαζε κηαο έμππλεο πφιεο, θαζψο φιεο νη
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ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο έρνπλ ζηφρν ηελ αχμεζή ηεο, κε απνηέιεζκα
ε ηειεπηαία λα απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν (Shapiro, 2006).
πλνςίδνληαο, ηα πην θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ έμππλσλ πφιεσλ πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ε
δηθηπαθή ππνδνκή κηαο πφιεο πνπ επηηξέπεη πνιηηηθή απνδνηηθφηεηα θαη θνηλσληθή θαη
πνιηηηζηηθή αλάπηπμε, ε έκθαζε ζηελ αζηηθή αλάπηπμε ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελπξνψζεζε ηεο αζηηθήο
αλάπηπμεο, ε θνηλσληθή έληαμε δηαθφξσλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην
ζηελ αζηηθή αλάπηπμε αιιά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ σο ζηξαηεγηθή ζπληζηψζα γηα ην
κέιινλ.

2.1.2. Γείθηεο Μέηξεζεο ηεο Δπθπΐαο κηαο Πόιεο
Έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζηηγκήο δηάθνξεο κέζνδνη θαη δείθηεο κέηξεζεο κε βάζε ηνπο
δηάθνξνπο φξνπο

ηεο έλλνηαο ηεο έμππλεο πφιεο πνπ εμεηάδνληαη ζε πξνεγνχκελεο

ελφηεηεο.Σα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο κέζσ πνζνηηθψλ δεηθηψλ ιακβάλνπλαπμαλφκελε
πξνζνρή κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηψλ πφιεσλ θαη ησλ θνξέσλ πνιηηηθήο ράξαμεο

γηα λα

απνθαζίζνπλ πνχ λα εζηηάζνπλ ρξφλν θαη πφξνπο (Berardi, 2013a, 2013b). Απηή ε ελφηεηα
απνζθνπεί ζηελ αλαθνξά, κέζσ κηαο πεξηγξαθήο ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ
δηαβάζκηζεο, ησλ δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επί ηνπ παξφληνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
έμππλσλ πξσηνβνπιηψλ ησλ πφιεσλ.
Σν Παλεπηζηήκην ηεο Βηέλλεο αλέπηπμε κηα κέζνδν αμηνιφγεζεο γηα ηελ θαηάηαμε 70 πφιεσλ
ζηελ Δπξψπε κεζαίνπ κεγέζνπο (Giffinger et al., 2007). Απηή ε κέηξεζε ρξεζηκνπνηεί
ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο γηα θαζεκία απφ ηηο έμη πξνζδηνξηζκέλεο δηαζηάζεηο κηαο έμππλεο
πφιεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.
Οη δείθηεο γηα ηελ θάζε θαηεγνξία είλαη:
έμππλε νηθνλνκία: δεκφζηεο δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε , δεκφζηεο δαπάλεογηα ηελ
εθπαίδεπζε, ην θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην Δγρψξην πξντφλ, πνζνζηφ αλεξγίαο
έμππλνη άλζξσπνη: Πνζνζηφ πιεζπζκνχ κε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε,
δεμηφηεηεο μέλσλ γισζζψλ, ζπκκεηνρή ζε δηα βίνπ κάζεζε, αηνκηθφ επίπεδν δεμηνηήησλ
πιεξνθνξηθήο, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, εθαξκνγέο αλά θάηνηθν
έμππλε θηλεηηθόηεηα: ρσξίδεηαη ζε ηνπηθή πξνζβαζηκφηεηα, δηεζλή πξνζβαζηκφηεηα, ζε
δηαζεζηκφηεηα ππνδνκψλ ΣΠΔ θαη ζε βηψζηκα θαη αζθαιή ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ.
έμππλε δηαθπβέξλεζε: αξηζκφο παλεπηζηεκίσλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ζηελ πφιε,
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ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε δηαζεζηκφηεηα on-line, πνζνζηφλνηθνθπξηηψλ κε πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν ζην ζπίηη, ρξήζε ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεοαπφ ηδηψηεο
έμππλν πεξηβάιινλ:ζηξαηεγηθή κείσζεο ησλ εθπνκπψλ CO2, απνηειεζκαηηθή ρξήζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απνηειεζκαηηθή ρξήζε λεξνχ, πεξηνρήζε πξάζηλν ρψξν, έληαζε
εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ελέξγεηαο, θαηαλάισζε, πνιηηηθέο γηα ηελ αζηηθή εμάπισζε,
πνζνζηφ αλαθπθισκέλσλ απνβιήησλ
έμππλε δηαβίσζε:πνζνζηφ ηεο πεξηνρήο γηα ςπραγσγηθά αζιήκαηα θαηρξήζε αλαςπρήο,
αξηζκφο δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ, ζπλνιηθά δάλεηα θαη βηβιία θαη άιια κέζα ελεκέξσζεο,
επηζθέςεηο ζε κνπζεία, ζέαηξν θαη θηλεκαηνγξαθηθή παξνπζία
Έλα άιιν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ Intelligent Community Forum, ε
νπνία αλαγγέιιεη θάζε ρξφλν πφιεηο πνπ απνλεκήζεθαλ σο έμππλεο θνηλφηεηεο.Απηή ε
κέηξεζε βαζίδεηαη ζε πέληε παξάγνληεο:ηελ επξπδσληθή ζπλδεζηκφηεηα, ηε γλψζεηνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηελ ςεθηαθή έληαμε, ηελ θαηλνηνκία θαη ην κάξθεηηλγθ.

2.1.3. Internet of Things γηα ΈμππλεοΠόιεηο
Σν Internet of Things είλαη κηα λέα πηπρή ησλ έμππλσλ πφιεσλ πνπ κειεηάηαη ζηελ παξνχζα
δηπισκαηηθή εξγαζία. Σν Ίληεξλεη ησλ Πξαγκάησλ (IoT) είλαη έλα πξφζθαην παξάδεηγκα
επηθνηλσλίαο πνπ πξνβιέπεη έλα κέιινλ, ζην νπνίν ηα αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζα
είλαη εμνπιηζκέλα κε κηθξνειεγθηέο, πνκπνδέθηεο γηα ςεθηαθή επηθνηλσλία θαη θαηάιιειεο
ζηνίβεο πξσηνθφιισλ πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο
ρξήζηεο. Έηζη ζα γίλεη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Γηαδηθηχνπ (Atzori et al.,2010). Ζ έλλνηα ηνπ
IoT, σο εθ ηνχηνπ, έρεη σο ζηφρν λα θαηαζηήζεη ην Γηαδίθηπν αθφκε πην εκβιεκαηηθφ θαη
δηαδεδνκέλν. Δπηπιένλ, επηηξέπνληαο ηελ εχθνιε πξφζβαζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε κηα
κεγάιε πνηθηιία ζπζθεπψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νηθηαθέο ζπζθεπέο, θάκεξεο
παξαθνινχζεζεο, αηζζεηήξεο παξαθνινχζεζεο, ελεξγνπνηεηέο, νζφλεο, νρήκαηα θιπ., ην IoT
ζα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε πνιιψλ εθαξκνγψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο δπλεηηθά ηεξάζηηαο
πνζφηεηαο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηέηνηα αληηθείκελα γηα ηελ
παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο, επηρεηξήζεηο θαη δεκφζηεο δηνηθήζεηο. Απηφ ην πξφηππν
πξάγκαηη βξίζθεη εθαξκνγή ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, φπσο ν απηνκαηηζκφο ζην
ζπίηη, ν βηνκεραληθφο απηνκαηηζκφο, ηα ηαηξηθά βνεζήκαηα, ε θηλεηή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε,
ε βνήζεηα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, ε επθπήο δηαρείξηζε ελέξγεηαο θαη ηα έμππλα δίθηπα, ε
απηνθηλεηνβηνκεραλία, ε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη πνιιά άιια (Bellavistaetal., 2013).
Ζ εθαξκνγή ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ Internet of Things ζε έλα αζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη
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ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαζψο αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηζρπξή ψζεζε πνιιψλ εζληθψλ
θπβεξλήζεσλ γηα ηελ πηνζέηεζε ιχζεσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηε
δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ πξαγκαηνπνηψληαο έηζη ην ιεγφκελν concept ησλ Smart
cities (Schaffers et al., 2011)
Σν αζηηθφ Internet of Things δειαδή ε επηθνηλσληαθή ππνδνκή πνπ παξέρεη εληαία απιή θαη
νηθνλνκηθή πξφζβαζε ζε κία πιεζψξα δεκφζησλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά
νθέιε ζηε δεκηνπξγία κηαο έμππλεο πφιεο. Σα νθέιε απηά κπνξεί λα αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε
θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξαδνζηαθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ φπσο ε κεηαθνξά θαη ε
ζηάζκεπζε, ν θσηηζκφο ε επηηήξεζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ δεκφζησλ ρψξσλ, ε δηαηήξεζε ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ε ζπιινγή ησλ ζθνππηδηψλ,ε πγηεηλή ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ
ζρνιείσλ. Δπηπιένλ ε δηαζεζηκφηεηα δηαθφξσλ ηχπσλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα
ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη λα πξνσζήζεη ηηο ελέξγεηεο ηεο ηνπηθήο θπβέξλεζεο πξνο ηνπο
πνιίηεο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πφιεο ηνπο θαη
ηελ θαηεχζπλζή ηνπο πξνο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δηνίθεζε γηα ηφλσζε θαη
δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ (Cuff et al.,2008).
Ωο εθ ηνχηνπ, ε εθαξκνγή ηνπ IoT ζηελ SmartCity είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή γηα ηηο ηνπηθέο
θαη πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ νη πξψηεο πηνζεηψληεο ηέηνηεο ηερλνινγίεο
θαη ελεξγψληαο έηζη σο θαηαιχηεο γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ IoT ζε επξχηεξε
θιίκαθα.
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2.1.4. Σνκείο δηεξεύλεζεο ησλ ΄Δμππλσλ Πόιεσλ
Έμππλα πζηήκαηα Μεηαθνξώλ
Σα Έμππλα πζηήκαηα Μεηαθνξψλ (IntelligentTransportationSystems) απνηεινχλ ηνλ πξψην
ηνκέα δηεξεχλεζεο ησλ Έμππλσλ Πφιεσλ θαζψο πξνζθέξνπλ ην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν έηζη
ψζηε ε πφιε λα ραξαθηεξηζηεί «έμππλε».
Οξηζκφο: Δίλαη ν ζπλδπαζκφο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ εθαξκνζκέλσλ
ζην ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ κε ζηφρν λα θάλνπλ ηελ θπθινθνξία ησλ αηφκσλ ή ησλ
εκπνξεπκάησλ απνδνηηθφηεξε, αζθαιέζηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε.
Αθνξνχλ ζε εθαξκνγέο θαη ρξήζε ζε νρήκαηα, ππνδνκή ή ζπλεξγαηηθά ζπζηήκαηα ζηνλ
δξφκν, ζηνλ ζηδεξφδξνκν, ζηελ ελαέξηα θαη ζαιάζζηα κεηαθνξά ή ζε ζπλδπαζκφ κέζσλ.
χκθσλα κε ηνλ Κ. Κακπίηζε (2010) ηα Έμππλα πζηήκαηα Μεηαθνξψλ αθνξνχλ ζε
εθαξκνγέο θαη ρξήζε ζε νρήκαηα, ππνδνκή ή ζπλεξγαηηθά ζπζηήκαηα ζηνλ δξφκν, ζηνλ
ζηδεξφδξνκν, ζηελ ελαέξηα θαη ζαιάζζηα κεηαθνξά ή ζε ζπλδπαζκφ κέζσλ.Σα πζηήκαηα
Δπθπψλ Μεηαθνξψλ (ITS) είλαη πξνεγκέλεο εθαξκνγέο νη νπνίεο έρνπλ ζηφρν λα
πξνζθέξνπλ θαηλνηφκεο ππεξεζίεο φζνλ αθνξά ζηνπο δηαθφξνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο θαη ζηε
δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο, λα επηηξέπνπλ ζηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο λα ελεκεξψλνληαη
θαιχηεξα θαη λα θάλνπλ αζθαιέζηεξε, πην ζπληνληζκέλε θαη «επθπέζηεξε» ηε ρξήζε ησλ
δηθηχσλ κεηαθνξψλ. Σα πζηήκαηα Δπθπψλ Μεηαθνξψλ (ITS) ζπλδπάδνπλ ηηο
ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε ηελ θπθινθνξηαθή ηερληθή θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ
κεηαθνξψλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ην ζρεδηαζκφ, ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηε
δηαρείξηζε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ. Ζ εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζηηο κεηαθνξέο ζα ζπκβάιιεη επηπιένλ ζεκαληηθά ζηε
βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ, ηεο απφδνζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ελεξγεηαθήο, ηεο αζθαιείαο ησλ κεηαθνξψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο
επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, ηεο δεκφζηαο αζθαιείαο, ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ επηβαηψλ θαη
ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο
αγνξάο θαη πςειφηεξα επίπεδα αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο.
Σα πζηήκαηα ITS κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ην
ζηφρν ηνπο ζηηο αθφινπζεο ηξεηο θαηεγνξίεο:
1. πζηήκαηα ITS γηα εθαξκνγή ζε πόιεηο:
ηφρνο ηνπο είλαη ε πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ, ζχλζεησλ θαη ελνπνηεκέλσλ εθαξκνγψλ
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ITSζεκεηξνπνιηηηθέο θπξίσο πεξηνρέο κε ζθνπφ ηελ βέιηηζηε, ζπλδπαζηηθή δηαρείξηζε ησλ
νδηθψλ δηθηχσλ θαη δηθηχσλ ΜΜΜ ζε αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ επίπεδν. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζε
ελνπνίεζε ζπζηεκάησλ γηα πνιιαπιά κέζα κεηαθνξάο θαη αληηζηνίρσο, ε δεκηνπξγία
ζχλζεησλ εθαξκνγψλ πνπ απαηηνχλ ηελ ζπλεξγαζία δηάθνξσλ θνξέσλ. Παξαδείγκαηα
ηέηνησλ εθαξκνγψλ είλαη ηα παξαθάησ:
o πζηήκαηα ειέγρνπ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θπθινθνξία ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν
o Δλνπνηεκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο & ειέγρνπ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο,
κε εθαξκνγέο πξνηεξαηφηεηαο ΜΜΜ ζε θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο
o πζηήκαηα εληνπηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ζπκβάλησλ
o πζηήκαηα

πιεξνθφξεζεο

κε

Πηλαθίδεο

Μεηαβιεηψλ

Μελπκάησλ

(VariableMessageSigns - VMS). Ζ πιεξνθφξεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ρξφλν
δηαδξνκήο, πξφηαζε γηα επηινγή δηαδξνκήο, εηδνπνίεζε ζπκβάληνο / θαζπζηεξήζεσλ,
εηδνπνίεζε γηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα ή άιια έθηαθηα γεγνλφηα (πρ. πνξείεο απνθιεηζκνί θεληξηθψλ δξφκσλ) θιπ.
o Δλνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ζπλδπαζκέλεο πιεξνθφξεζεο νδεγψλ ΗΥ / επηβαηψλ ΜΜΜ πρ.
γηα ρξφλνπο δηαδξνκήο κε ΗΥ θαη ΜΜΜ, γηα ρξφλνπο / ζπρλφηεηεο δηέιεπζεο ΜΜΜ
(ιεσθνξεία, ηξακ, κεηξφ, ηξφιετ), γηα δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε ζηαζκνχο
κεηεπηβίβαζεο (park&ride) θιπ.
o Δλνπνηεκέλα ζπζηήκαηα πιεξσκήο εηζηηεξίσλ ΜΜΜ ή άιισλ ππεξεζηψλ πρ. γηα
ζηάζκεπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεξνθφξεζε γηα δηαζέζηκεο ζέζεηο ζε parking ή/θαη
ηελ πξφηαζε γηα ελαιιαθηηθά parking ζε πεξίπησζε κε δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ .
o πζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ζπλδπαζκέλε δηαρείξηζε κεηαμχ ΜΜΜ θαη νδψλ ή κε
άιινπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο (ιηκάληα, ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο θηι.)
o πζηήκαηα ππνβνήζεζεο ηεο νδήγεζεο εληφο ηνπ νρήκαηνο (πρ. απηφκαηε πξνζαξκνγή
πνξείαο / ηαρχηεηαο, πξνεηδνπνίεζε θαηά ηελ αιιαγή ισξίδαο, ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο
ζπγθέληξσζεο αιθνφι ζην αίκα θηι.)
2. πζηήκαηα ITS γηα εθαξκνγή ζε απηνθηλεηόδξνκνπο:
ηφρνο ηνπο είλαη ε πινπνίεζε εθαξκνγψλ ITS γηα ηελ βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ Δζληθψλ
νδηθψλ αμφλσλ θαη θπξίσο ησλ δηθηχσλ απηνθηλεηνδξφκσλ θάζε ρψξαο κε ζθνπφ ηε
βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κεηαθηλήζεσλ πξνο ηνπο νδεγνχο, ηελ ελίζρπζε
ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηελ πηνζέηεζε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ελεκέξσζεο ησλ νδεγψλ ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο ηνπο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εθαξκνγψλ
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είλαη ηα παξαθάησ:
o πζηήκαηα εληνπηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ζπκβάλησλ (πρ. αηχρεκα ζε ζήξαγγα
απηνθηλεηνδξφκνπ)
o Δθαξκνγέο ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ θπθινθνξία
o πζηήκαηα πιεξνθφξεζεο ησλ νδεγψλ κε VMS (πρ. γηα ζπκβάλ, ρξφλν δηαδξνκήο,
θαηξηθά θαηλφκελα θιπ.)
o πζηήκαηα εμαηνκηθεπκέλεο πιεξνθφξεζεο νδεγψλ κέζα ζην φρεκα γηα ηηο
θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε άληιεζε πιεξνθνξίαο απφ ηελ
ππνδνκή ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ, επεμεξγαζία ηεο κέζα απφ ηα ζπζηήκαηα ηνπ
Κέληξνπ Γηαρείξηζεο Κπθινθνξίαο ηνπ Απηνθηλεηφδξνκνπ θαη δηάρπζε ηεο ζηα
νρήκαηα ησλ ρξεζηψλ ή ζηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα.
o Τπεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηήξημεο επαγγεικαηηψλ νδεγψλ γηα ρψξνπο
ζηάζκεπζεο, αλεθνδηαζκνχ, επηθίλδπλα ζεκεία θιπ.
o πζηήκαηα ππνβνήζεζεο ηεο νδήγεζεο εληφο ηνπ νρήκαηνο (σο πεξηγξάθεθαλ ζηελ
πξνεγνχκελε ελφηεηα)
o Τπεξεζίεο "e-call" δειαδή ηειεθσληθνί αξηζκνί έθηαθηεο αλάγθεο
o Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα γηα αζηπλφκεπζε πρ. παξαθνινχζεζε ηήξεζεο νξίσλ
ηαρχηεηαο, παξάλνκε είζνδνο ζηε Λσξίδα Έθηαθηεο Αλάγθεο (ΛΔΑ), είζνδνο ζε
o απηνθηλεηφδξνκν ππέξβαξνπ ή ππεξκεγέζνπο νρήκαηνο κε απηφκαην έιεγρν βάξνπο /
χςνπο θιπ.
o Μεηαβαιιφκελα φξηα ηαρχηεηαο αλάινγα κε ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο κε ζθνπφ
ηελ εμνκάιπλζε ηεο θπθινθνξίαο
o Δπηιεθηηθή ρξήζε ηεο ΛΔΑ γηα εμνκάιπλζε ηεο θπθινθνξηαθήο ξνήο ζε θνξεζκέλν
ηκήκα απηνθηλεηφδξνκνπ κε ρξήζε VMS πνπ ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα απφ ην
Κέληξν Γηαρείξηζεο Κπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ φηαλ ν θπθινθνξηαθφο
θφξηνο ππεξβεί ζπγθεθξηκέλα θαη πξνθαζνξηζκέλα φξηα.
o πζηήκαηα γηα νδηθή αζθάιεηα θαη ππνζηήξημε νδεγψλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή θαη
αηπρήκαηνο
o πζηήκαηα ειέγρνπ πξνζβάζεσλ ζε απηνθηλεηφδξνκνπο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε
θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο (Rampmetering)
o Ζιεθηξνληθά δηφδηα (απηφκαηε πιεξσκή κε πνκπνδέθηε ηε ζηηγκή δηέιεπζεο ηνπ
νρήκαηνο απφ ζηαζκφ δηνδίσλ είηε κε κπάξα είηε ρσξίο κπάξα κε θσηνγξάθηζε ηνπ
νρήκαηνο)
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3. πζηήκαηα ITS Δζληθήο Δκβέιεηαο:
ηφρνο είλαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ γηα αλάπηπμε πζηεκάησλ ITS επξείαο θιίκαθαο κε
εζληθή εκβέιεηα, ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη πξνθαζνξηζκέλεο Διιεληθέο θαη
Δπξσπατθέο πνιηηηθέο. Παξαδείγκαηαηέηνησλ δξάζεσλ είλαη ηα αθφινπζα:
o

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπζηεκάησλ πιεξσκήο θαη εηζηηεξίσλ κε έμππλεο θάξηεο

o

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ειεθηξνληθψλ δηνδίσλ

o

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο

θπθινθνξίαο & αληαιιαγή

πιεξνθνξίαο γηα ηελ θπθινθνξία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κεηαμχ δχν ή
πεξηζζφηεξσλ Κέληξσλ Γηαρείξηζεο Κπθινθνξίαο
o

Δζληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ πιεξνθνξίαο γηα κεηαθνξέο θαη θπθινθνξία

o

Κεληξηθά ζπζηήκαηα θξάηεζεο ζέζεσλ θαη πιεξνθφξεζεο γηα ΚΣΔΛ

o

πλδπαζκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο εζληθήο εκβέιεηαο γηα πνιιά κέζα
ηαπηφρξνλα

o

Έξγα πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ θαη εηζηηεξίσλ γηα ηηο αθηνπιντθέο κεηαθνξέο

o

Έξγα δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο, πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ θαη εηζηηεξίσλ γηα ηνλ
ΟΔ

o

Οινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εκπνξεπκάησλ ζε ιηκάληα
ή/θαη κεγάια εκπνξεπκαηηθά θέληξα

Έμππλε Γηαρείξηζε ηόινπ Ορεκάηωλ
Ζ έμππλε δηαρείξηζε ζηφινπ νρεκάησλ είλαη έλαο αθφκε ηνκέαο ζπλπθαζκέλνο κε ηηο πηπρέο
ηεο έμππλεο πφιεο θαη ζην πιαίζην απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζθφπηκν είλαη λα
κειεηεζεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο.
Οη ζχγρξνλεο πφιεηο αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο αζηηθέο
κεηαθηλήζεηο θαη θπξίσο εθείλεο ηηο κεηαθνξέο πνπ εθηεινχληαη κε βαξένπ ηχπνπ νρήκαηα. Οη
ζρέζεηο ησλ θέληξσλ ησλ πφιεσλ θαη ησλ νρεκάησλ επαλαπξνζδηνξίδνληαη ζπλερψο, κε
θαηεχζπλζε ηελ απφδνζε πεξηζζφηεξνπ ειεχζεξνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ζηνπο πεδνχο θαη ηα
πνδήιαηα. ε απηφ ην πιαίζην ε online δηαζχλδεζε ησλ νρεκάησλ, ηδησηηθήο ή δεκφζηαο
ρξήζεο, εμππεξεηεί κε ζεηηθφ ηξφπν πνιιαπινχο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δσήο: ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ, ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα αζθάιηζεο νρεκάησλ, ηελ
κείσζε ησλ αέξησλ ξχπσλ ζηα αζηηθά πεξηβάιινληα, ηελ βέιηηζηε ζπληήξεζε ηνπ
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ νρεκάησλ, ηελ αζθάιεηα ησλ νδεγψλ ζηηο κεηαθνξέο. Γηα
παξάδεηγκα ε εθαξκνγή ηεο ηειεκαηηθήο ζηνλ ζηφρν νρεκάησλ ηνπ ΟΑΑ ζηελ Αζήλα, έρεη
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αλαβαζκίζεη ζεκαληηθά ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηηο αζηηθέο κεηαθνξέο.
Οη επηρεηξεζηαθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ θάζε είδνπο νρήκαηα, ιεηηνπξγνχλ
ζπγθεθξηκέλα Γξαθεία Κίλεζεο, ηα νπνία κεηαμχ άιισλ, έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηε ζηειέρσζε
ησλ νρεκάησλ (νδεγνί θαη ρεηξηζηέο) , ηε ζπληήξεζε θαη ηνλ ηερληθφ ηνπο έιεγρν, ηελ
πξνκήζεηα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ, ην αξρείν δηάζεζεο
νρεκάησλ αλά ππεξεζία (αξρείν φισλ ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαη δηθχθισλ
ηνπ Γήκνπ), ηελ έθδνζε λέσλ ή αληηθαηάζηαζε παιαηψλ αδεηψλ ή πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο
νρεκάησλ, ηνπο ειέγρνπο ΚΣΔΟ, ηελ έθδνζε λέσλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ θαη αλαλέσζε
ησλ ήδε ελεξγψλ.
Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ πξνζδηνξίδεη ηελ ηνπνζεζία θαη
ηελ θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο θάζε νρήκαηνο ζε έλα ζηφιν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη αλαθέξεη
απηφκαηα ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε πξνθαζνξηζκέλσλ ζπκβάλησλ ζηα
νπνία εκπιέθεηαη ην φρεκα απεπζείαο ζηνλ δηαρεηξηζηή ζηφινπ. Κάζε φρεκα κε ζηφιν
δηαζέηεη θαζνξηζκέλν ρξνληθφ πεξηζψξην γηα ηε κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξάο ηνπ ζε
έλα δίθηπν επηθνηλσληψλ ρσξίο λα παξεκβαίλεη ζηηο κεηαδφζεηο απφ άιια νρήκαηα ζηηο δηθέο
ηνπο αληίζηνηρεο ρξνλνζπξίδεο. Έλαο βξφρνο θιεηδψκαηνο θάζεο ειέγρνπ ρξνληζκνχ (PLL)
παξέρεη αθξηβή ζπγρξνληζκφ ρξφλνπ γηα δηνξζψζεηο ρξνληζκνχ απφ κηα αλαθνξά ρξφλνπ πνπ
βαζίδεηαη ζην ζχζηεκα παγθφζκηνπ εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS). Μηα δηθαζηθή δηεπαθή δηπιήο
δψλεο ηνπ δηθηχνπ έρεη TDMA ζην έλα κηζφ θαη κεηαδίδεηαη ζην άιιν κηζφ. Οη κνλάδεο
επεμεξγαζίαο ρξφλνπ κηθξνεπεμεξγαζηή ζε ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ εθηεινχλ αθξηβή
ζπγρξνληζκφ ξνινγηνχ. Ζ δηαζηεκηθή πνιπκνξθία πνπ εθηειείηαη ζηα ιεθζέληα κελχκαηα
πνπ κεηαδίδνληαη απφ ην φρεκα απνθεχγεη ηε δηαθζνξά δεδνκέλσλ Σα δηαθνξεηηθά νρήκαηα
έρνπλ δηαθνξεηηθά δηαζηήκαηα πεξηνδηθήο κεηάδνζεο, κε ηε δπλακηθή θαηαλνκή ησλ
δηαζέζηκσλ ρξφλσλ γηα δηάθνξεο ηαρχηεηεο ελεκέξσζεο. Οη βνεζεηηθέο ππνδνρέο αλαθνξψλ
επηηξέπνπλ ηελ έγθαηξε αλαθνξά ζεκαληηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πνκπνχο
νρήκαηνο αλεμάξηεηα απφ ηα πην αξγά πεξηνδηθά δηαζηήκαηα κεηάδνζεο. (Coffee et al.,2003).
Σν ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ αζρνιείηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο
ζέζεο θαη ηεο θαηεχζπλζεο θίλεζεο θάζε νρήκαηνο ζην ζηφιν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηελ
απηφκαηε επηθνηλσλία απεπζείαο κε ηα γξαθεία δηαρείξηζεο γηα ηελ αλαθνξά ηεο ζέζεο θαη
ηεο θαηάζηαζεο πξνθαζνξηζκέλσλ γεγνλφησλ ζηα νπνία κπνξεί λα εκπιαθεί ην φρεκα . Έλα
παξάδεηγκα είλαη έλα θνξηεγφ παξάδνζεο ηζηκέληνπ ην νπνίν παξαθνινπζεί πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ θαηάζηαζε, φπσο ην μεθίλεκα, ην ρχζηκν, ην
άπισκα, ην πιχζηκν θαη ε έμνδνο απφ ηε δνπιεηά, θαη κεηαδίδεη απηνκάησο απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο ζε έλα γξαθείν δηαρείξηζεο ρσξίο λα απαηηείηαη ε ελέξγεηα ηνπ ρεηξηζηή ηνπ
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νρήκαηνο. ( Coffee et al.,2005).

Έμππλεο Τπνδνκέο
Ζ εθξεθηηθή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαλνηνκίαο ζηνπο θαηξνχο πνπ δηαλχνπκε
ζπλέβαιε ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ ζε πην «έμππλεο». Καζψο νη θπζηθέο θαηηερλεηέο
ππνδνκέο είλαη βαζηθά ζπλζεηηθά ησλ έμππλσλ πφιεσλ είλαη ζεκαληηθφ ζηελ παξνχζα
δηπισκαηηθή εξγαζία λα νξηζηνχλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηεγνξίεο.χκθσλα κε ηνλ
.Κάξγα νη επθπείο ππνδνκέο ρσξίδνληαη ζε ηνκείο.

1)

πζηήκαηα ζπιινγήο γηα πξνιεπηηθή δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο

Οη ζεκεξηλέο δπλαηφηεηεο ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ κέζσαηζζεηήξσλ ζην
νδηθφ δίθηπν επηηξέπνπλ ηε δηεμαγσγή αλαιχζεσλ, βάζεηησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη νη
θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεοζπλέβεζαλ αηπρήκαηα. ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδνληαη
ηα πξφηππα πνπαθνινπζνχλ απηά ηα γεγνλφηα, κε απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή ε
ελεκέξσζεηνπ νδεγνχ φηαλ δηαπηζησζεί φηη ε ηξέρνπζα θπθινθνξία αθνινπζεί έλαηέηνην
πξφηππν, ην νπνίν είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε αηχρεκα.
2) Αζχξκαηα δίθηπα γηα επηθνηλσλία νρήκαηνο κε ην νδηθφ δίθηπν θαη
νρήκαηνο κε φρεκα
Οη ππνδνκέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θπθινθνξηαθψλ δεδνκέλσλ απνηεινχλνπζηαζηηθφ
παξάγνληα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ θαη ησλ Global Positioning Systems
(GPS). Ο ζθνπφο ησλ ππνδνκψλ απηψλ είλαη λαπαξέρνπλ ρξνληθέο θαη ηνπηθέο πιεξνθνξίεο
ζε νπνηαζδήπνηε θαηξηθέοζπλζήθεο ζε ζπζηήκαηα πινήγεζεο ηα νπνία παξέρνπλ
πιεξνθνξίεοθπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Ding, Wang, Meng, &Wu,2010).
Σα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο Ορήκαηνο κε ρεκα ζπλήζσοαληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο ζέζεο,
ψζηε λα απνθεχγνληαη αλεπηζχκεηαπεξηζηαηηθά (φπσο ζπγθξνχζεηο ζε δηαζηαπξψζεηο). ην
πιαίζην

ηεο

ηξέρνπζαο

έξεπλαο,

εμεηάδεηαη

ε

ζπλδπαζκέλε

ρξήζε

ησλ

ζπζηεκάησλεπηθνηλσλίαο Ορήκαηνο πξνο Οδηθφ Γίθηπν θαη Ορήκαηνο πξνο ρεκα γηα
ηελπαξνρή ζπλδπαζκέλσλ ππεξεζηψλ (Sai, et al., 2009). Με ηε ρξήζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ
είλαη δπλαηφ λα πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο πξνεηδνπνίεζεο ησλ νρεκάησλ θαη εληνπηζκνχ
πεδψλ θαη δψσλ ζην νδφζηξσκα, κε απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ. Σα
ζπζηήκαηα απηά απαηηνχλ ζεκαληηθέο ππνδνκέο, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ εθαξκνγή ηνπο
ζε νηθνλνκηθά αζζελείο ρψξεο (Ezell, 2010).
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3) Αλίρλεπζε πεξηζηαηηθψλ
Σέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζεκείνπ ελφο
αηπρήκαηνο ή αθηλεηνπνίεζεο ελφο νρήκαηνο, ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ν κεραληζκφο
αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ηφζν ζηνποεπηβαίλνληεο φζν θαη ζηελ θπθινθνξία ζην
ζεκείν απηφ.
4) Παξαθνινχζεζε (Αλαγλψξηζε Δηθφλαο απφ ΚάκεξεοΠαξαθνινχζεζεο)
Ζ παξαθνινχζεζε αλζξψπσλ, νδψλ θαη νρεκάησλ είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηε γξήγνξε
αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο, ηελ αζθαιήκεηαθίλεζε θαη ηνλ έιεγρν. Έλα ηέηνην
ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απηφκαηε ρξέσζε ελφο νρήκαηνο θαηά ηελ είζνδφ
ηνπ ζεπξνθαζνξηζκέλν ρψξν κέζσ αλαγλψξηζεο ηεο πηλαθίδαο θπθινθνξίαο ηνπ(Ezell, 2010).
5) Υάξηεο ζπκθφξεζεο θαη εθηίκεζεο ρξφλνπ κεηαθίλεζεο
Σέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο ζπληεξνχλ ράξηεο κε επηζεκαζκέλν ηνλ θπθινθνξηαθφ θφξην θάζε
ζεκείνπ, ψζηε λα πξνζδηνξίδνληαη νη ψξεο αηρκήο.Οη ράξηεο απηνί κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ
νδεγφ λα ζρεδηάδεη ηε δηαδξνκήηνπ θαη λα ππνινγίδεη ηνλ πηζαλφ ρξφλν ηεο δηαδξνκήο ηνπ.
Βνεζνχλ επίζεοζην ζρεδηαζκφ ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ.
6) Πιεξνθνξίεο γηα ηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο
Σέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα έρνπλ κεγάιε ρξεζηηθφηεηα ζην ζρεδηαζκφ κηαοδηαδξνκήο κε
κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, δεδνκέλνπ φηη πξνζθέξνπλελεκέξσζε γηα ηε ζπρλφηεηα ησλ
δξνκνινγίσλ θαη βνεζνχλ ζηνλ πεξηνξηζκφηνπ ρξφλνπ αλακνλήο. Μέζσ απηψλ ησλ
ζπζηεκάησλ, ηα ιεσθνξεία ή ηαηξαίλα αλαθέξνπλ ηελ αθξηβή ηνπο ζέζε, δίλνληαο έηζη ηελ
επρέξεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ λα έρνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
ηελθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φισλ ησλ κέζσλ πνπ ην απαξηίδνπλ. Οη ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνληαη κέζσ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θαζηζηνχλ ηεδεκφζηα ζπγθνηλσλία πην
ειθπζηηθή επηινγή γηα ηνπο πνιίηεο πνπ ζέινπλ λακεηαθηλεζνχλ, δεδνκέλνπ φηη πξνζθέξνπλ
αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ψξεοαλαρψξεζεο θαη άθημεο (Ezell, 2010).

Έμππλε Γηαρείξηζε Απνβιήηωλ
Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απνηειεί πξσηαξρηθφ δήηεκα γηα πνιιέο ζχγρξνλεο πφιεηο,
ιφγσ ηφζν ηνπ θφζηνπο ηεο ππεξεζίαο φζν θαη ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο απνζήθεπζεο
ζθνππηδηψλ ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο Βαζηθή κέξηκλα ησλ πεξηζζφηεξσλ δήκσλ
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απνηειεί θαη ε θαζαξηφηεηά ηνπο. ην πιαίζην ησλ έμππλσλ πφιεσλ έρνπλ ελζσκαησζεί
ηξφπνη έηζη ψζηε ε δηαρείξηζε λα γίλεη πην «έμππλε». Ζ έμππλε δηαρείξηζε απνβιήησλ
ππνδειψλεη ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηα αζηηθά θηίξηα, νηθίεο,
νδνχο , εκπνξηθά θηίξηα, δεκφζηνπο ρψξνπο, λνζνθνκεία θαη άιια ηδξχκαηα. Ζ Έμππλε
Γηαρείξηζε απνβιήησλ ρξεζηκνπνηεί έμππλεο ηερλνινγίεο φπσο ν εληνπηζκφο κε
ξαδηνζπρλφηεηεο (RFID) disposaltags, πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα ζπιινγήο - κεηαθνξάο , θάδνη
κε εγθαηεζηεκέλνπο αηζζεηήξεο πνπ παξέρνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέηξεζε πιήξσζεο ηνπο
κε ζηεξεά απφβιεηα. Ζ έμππλε δηαρείξηζε απνβιήησλ νπζηαζηηθά κεηψλεη ηα θαχζηκα θαη ην
θφζηνο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, ην απνηχπσκα ηνπ άλζξαθα. Καηάιιειε θαη
απνηειεζκαηηθή ΓΑ κέζα απφ έμππλε δηαρείξηζε απνβιήησλ κπνξεί λα επηιχζεη δηάθνξα
πξνβιήκαηα ζρεηηδφκελα κε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη δεκφζηα
πγεία θαη δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν βηψζηκεο πφιεηο.
Μηα βαζχηεξε δηείζδπζε ζε ΣΠΔ ιχζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ, σζηφζν, κπνξεί λα νδεγήζεη
ζεζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο θαη νηθνλνκηθά θαη νηθνινγηθά πιενλεθηήκαηα.Γηα παξάδεηγκα,
ε ρξήζε ησλ επθπψλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ, ηα νπνία ππνινγίδνπλ ην επίπεδν θνξηίνπ θαη
επηηξέπνπλ ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δηαδξνκήο ησλ

νρεκάησλ

ζπγθνκηδήο απνξξηκάησλ, κπνξεί λα κεηψζεη ην θφζηνο ζπιινγήο απνβιήησλ θαη λα
βειηηψζεηηελ πνηφηεηα ηεο αλαθχθισζεο(Nuortio et al., 2006). Γηα ηελ πινπνίεζε κηαο
ηέηνηαο έμππλεο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ην IoT ζπλδέεη ηηο ηειηθέο ζπζθεπέο, δει.
ηα επθπή δνρεία απνξξηκκάησλ, ζε έλα θέληξν ειέγρνπ φπνπ έλα βειηηζηνπνηεκέλν ινγηζκηθφ
επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα θαη θαζνξίδεη ηελ βέιηηζηε δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ ζπιιεθηψλ.

Κπθινθνξηαθή πκθόξεζε θαη ηάζκεπζε
Μηα πηζαλή ππεξεζία Smart City πνπ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί απφ ην IoT ζπλίζηαηαη ζηελ
παξαθνινχζεζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ζηελ πφιε.Παξφιν πνπ ήδε ππάξρνπλ
δηαζέζηκα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο θπθινθνξίαο βαζηζκέλα ζε θάκεξεο θαη έρνπλ
αλαπηπρζεί ζε πνιιέο πφιεηο, ε ρακειήο ηζρχνο δηαδεδνκέλε επηθνηλσλία κπνξεί λα
πξνζθέξεη κηα ππθλφηεξε πεγή πιεξνθνξηψλ.Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θπθινθνξίαο κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο αλίρλεπζεο θαη ηα GPS πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλα ζε ζχγρξνλα νρήκαηα, (Li et al., 2009) αιιά θαη πηνζεηψληαο έλα ζπλδπαζκφ
πνηφηεηαο αέξα θαη αθνπζηηθψλ αηζζεηήξσλ θαηά κήθνο κηαο δεδνκέλεο απφζηαζεο ελφο
δξφκνπ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο αξρέο ηεο πφιεο θαη ηνπο
πνιίηεο ηεο: γηα ηνπο πξψηνπο έηζη ψζηε λα νξγαλψλνπλ ηελ θπθινθνξία θαη λα ζηέιλνπλ
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αζηπλνκηθνχο φπνπ απαηηείηαη θαη γηα ηνπο δεχηεξνπο λα πξνγξακκαηίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ
ηε δηαδξνκή γηα λα θηάζνπλ ζην γξαθείν ή λα θάλνπλ αγνξέο ζην θέληξν ηεο πφιεο αιιά θαη
λα πξνγξακκαηίζνπλ θαιχηεξα έλα ηαμίδη.
Ζ έμππλε ππεξεζία ζηάζκεπζεο βαζίδεηαη ζε αηζζεηήξεο ζην δξφκν θαη ζε επθπείο νζφλεο
πνπ θαηεπζχλνπλ ηνπο νδεγνχο θαηά κήθνο ηεο θαιχηεξεο δηαδξνκήο γηα ζηάζκεπζε ζηελ
πφιε ( Lee et al,2008). Σα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππεξεζία απηή είλαη πνιιαπιά:
γξεγνξφηεξε ζηηγκή γηα λα εληνπηζηεί κηα ζέζε ζηάζκεπζεοζεκαίλεη ιηγφηεξεο εθπνκπέο CO
απφ ην απηνθίλεην, ιηγφηεξε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε,θαη πην επηπρηζκέλνη πνιίηεο. Ζ
έμππλε ππεξεζία ζηάζκεπζεο κπνξεί λα είλαη άκεζαελζσκαησκέλε ζηελ ππνδνκή ηνπIoT,
επεηδή πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηελ Δπξψπε παξέρνπλ πξντφληα γηα ην ζθνπφ απηφ. Δπηπιένλ,
ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο κηθξήο εκβέιεηαο, φπσο αλαγλσξηζηηθέο
ξαδηνζπρλφηεηεο

(RFID)

ήNear

Field

Communication

(NFC),

είλαη

δπλαηή

ε

πξαγκαηνπνίεζε ελφοειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο επαιήζεπζεο ησλ αδεηψλ ζηάζκεπζεο ζε
ζέζεηο πνπ πξννξίδνληαηγηα ηνπο θαηνίθνπο ή γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, πξνζθέξνληαο
έηζη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ζηνπο πνιίηεοπνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ λφκηκα απηέο ηηο
ζέζεηο αιιάθαη ε δεκηνπξγίαελφο απνηειεζκαηηθνχ εξγαιείνπ γηα λα εληνπίδνληαη γξήγνξα νη
παξαβηάζεηο.
Σα πζηήκαηα Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο (.Δ..) ζρεδηάδνληαη θαη εθαξκφδνληαη, κε ζηφρν
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο παξά ηελ νδφ (on street parking), κε ρξήζηεο
ηνπο κνλίκνπο θαηνίθνπο ηεο θάζε πεξηνρήο, ηνπο δηεξρφκελνπο επηζθέπηεο ηεο πφιεο θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ ζέζεσλ εηδηθψλ ρξήζεσλ (ΑΜΔΑ, Ννζνθνκεία, Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα,
Σξάπεδεο, ρνιεία θιπ).
Πξφθεηηαη γηα κηα εθ ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη θάζε ζχγρξνλε
κεγαινχπνιε, θαζψο ηελ επεξεάδνπλ πνιινί παξάγνληεο:ε ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή
πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ αζχκβαησλ κεηαμχ ηνπο, ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν.(π.ρ. θπθινθνξία
πεδψλ θαη νρεκάησλ),νη εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ κηαο πφιεο, πνπ δελ κπνξνχλ
εχθνια λα ηθαλνπνηεζνχλ (π.ρ. αζθαιήο θπθινθνξία Α.Μ.Δ.Α.),ε ρακειή εθπαίδεπζε ζηνπο
ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ησλ θαλφλσλ ζπκβίσζεο ζε κηα ππθλνθαηνηθεκέλε πφιε, ηδηαίηεξα αλ
αλαθεξφκαζηε ζε «κεηξνπφιεηο» κε δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο θαηνίθνπο θαη απμεκέλν
πνζνζηφ επηζθεπηψλ.
ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε Διεγρφκελε ηάζκεπζε, πέξα απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
θαζεκεξηλήο θίλεζεο ζηνπο δξφκνπο ηνπ θέληξνπ, κπνξνχκε λα εληάμνπκε θαη ην φηη απνηειεί
έλα κέζν πνπ εληζρχεη ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ.
Μέζσ ελφο πιήξσο ιεηηνπξγηθνχ θαη ζχγρξνλνπ πζηήκαηνο Διεγρφκελεο ηάζκεπζεο
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δεκηνπξγείηαη κηα νινθιεξσκέλε παξνρή ηνπ Γήκνπ πξνο ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο
επηζθέπηεο.Παξάιιεια, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε ηα
απαξαίηεηα εθφδηα, ηα νπνία ζα ηεο επηηξέπνπλ λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη παξαγσγηθή.Ζ
απνηξνπή ηεο καθξνρξφληαο ζηάζκεπζεο, έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπρλφηεξε ελαιιαγή ησλ
δηαζεζίκσλ ζέζεσλ θαη ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ησλ επηζθεπηψλ ζην επξχηεξν εκπνξηθφ
θέληξν. Δπηπιένλ, ζπζηήκαηα έγθπξεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ χπαξμε ειεχζεξσλ ζέζεσλ ζε
πεξηνρέο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο, βνεζνχλ ηελ θπθινθνξηαθή ξνή ησλ νρεκάησλ θαη ζηε
κείσζε ησλ ξχπσλ θαη ηνπ ζνξχβνπ. Σέινο, κε ηελ Διεγρφκελε ηάζκεπζε, εμππεξεηνχληαη
ζεκαληηθέο πεξηνρέο ηεο πφιεο ζε ζρέζε κε πηζαλέο «επαίζζεηεο» ιεηηνπξγίεο ηεο φπσο
λνζνθνκεία, ζρνιεία, ηδξχκαηα θ.ι.π., ζέζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ «ηαθηά πεξηνδηθά γεγνλφηα»
φπσο Λατθέο Αγνξέο θαη ζέζεηο ζε πεξηνρέο κε γεγνλφηα «πςειήο πξνζέιεπζεο (Π.ρ. –
Γήπεδα, πλαπιηαθνί Υψξνη , ηάδηα, Γηθαζηήξηα, θ.ι.π.).

Μόιπλζε θαη Πεξηβάιινλ
Οη έμππλεο πφιεηο είλαη πξάζηλεο πφιεηο νη νπνίεο φρη κφλν πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα
ζε θάζε επίπεδν, αιιά πξέπεη λα επηηχρνπλ έμππλε θαη βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ελψ
ηαπηφρξνλα λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ επίδξαζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη
έμππλεο πφιεηο εηζάγνπλ ππεξεζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο,
ξπζκίδνπλ κέζσ λφκσλ ηα επίπεδα ζνξχβνπ ηεο πφιεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δίλαη ζεκαληηθφ ζηε δηπισκαηηθή
απηή εξγαζία λα αλαθεξζνχλ απηέο νη εθθάλζεηο ησλ έμππλσλ πφιεσλ.
Καηαλάισζε Δλέξγεηαο(Zanella et al. 2014): Ζ αζηηθή δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα παξέρεη κηα
ππεξεζία παξαθνινχζεζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε νιφθιεξε ηελ πφιε, επηηξέπνληαο
έηζη ζηηο αξρέο θαη ηνπο πνιίηεο λα απνθηνχλ ζαθή θαη ιεπηνκεξή εηθφλα ηεο πνζφηεηαο
ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο, (κεηαθνξέο, θαλάξηα, θάκεξεο ειέγρνπ,
ζέξκαλζε / ςχμε δεκφζησλ θηηξίσλ θ.ν.θ.). Με ηε ζεηξά ηνπ, απηφ ζα επηηξέςεη ηνλ εληνπηζκφ
ησλ θχξησλ πεγψλ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ πξνθεηκέλνπ
λα βειηηζηνπνηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ δείρλεη ε
επξσπατθή νδεγία γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηα επφκελα ρξφληα. Γηα ηελ
απφθηεζε κηαο ηέηνηαο ππεξεζίαο, νη ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο ηζρχνο πξέπεη λα
ελζσκαησζνχλ ζην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ πφιε. Δπηπιένλ, ζα είλαη επίζεο δπλαηή
ε ελίζρπζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ κε ελεξγέο ιεηηνπξγίεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηνπηθψλ δνκψλ
παξαγσγήο ελέξγεηαο (π.ρ. θσηνβνιηατθά πάλει).
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Ο ζόξπβνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα κνξθή αθνπζηηθήο ξχπαλζεο φζν ην νμείδην ηνπ
άλζξαθα (CO) είλαη γηα ηνλ αέξα. Με απηή ηελ έλλνηα, νη αξρέο ηεο πφιεο έρνπλ ήδε εθδψζεη
ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο γηα ηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ ζην θέληξν ηεο πφιεο ζε ζπγθεθξηκέλεο
ψξεο. Μηα αζηηθή δηαδηθηπαθή πχιε κπνξεί λα πξνζθέξεη ππεξεζία παξαθνινχζεζεο
ζνξχβνπ γηα ηε κέηξεζε ηνπ ζνξχβνπ πνπ παξάγεηαη ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ψξα ζηνπο
ρψξνπο πνπ πηνζεηνχλ ηελ ππεξεζία (Stevens et al., 2009). Δθηφο απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο
ρσξνρξνληθνχ ράξηε ηεο ερνξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή, κηα ηέηνηα ππεξεζία κπνξεί επίζεο λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηβνιή ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, κέζσ αιγνξίζκσλ αλίρλεπζεο ήρνπ
πνπ αλαγλσξίδνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηνλ ζφξπβν ησλ ζξαπζκάησλ ή ησλ θηινληθηψλ. Ζ
ππεξεζία απηή κπνξεί λα βειηηψζεη ηφζν ηελ εζπρία ησλ λπρηεξηλψλ πφιεσλ φζν θαη ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ δεκφζησλ εγθαηαζηάζεσλ, αλ θαη ε εγθαηάζηαζε αληρλεπηψλ ή
πεξηβαιινληηθψλ κηθξνθψλσλ είλαη αξθεηά ακθηζβεηνχκελε, ιφγσ ησλ πξνθαλψλ
αλεζπρηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζε απηφ ην είδνο παξαθνινχζεζεο.
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ελέθξηλε επίζεκα κηα νδεγία (χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ) γηα ηηο
αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ ζέηεη σο ζηφρν ηε κείσζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα ηελ
επφκελε δεθαεηία. Οη ζηφρνη απαηηνχλ κείσζε θαηά 20% ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ
έσο ην 2020 ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά
20% έσο ην 2020 θαη αχμεζε ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαηά 20% έσο ην
2020. ε κηα ηέηνηα έθηαζε, έλα αζηηθφ δηαδίθηπν κπνξεί λα παξάζρεη κέζα γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα ζε πνιπζχρλαζηεο πεξηνρέο, πάξθα ή γπκλαζηήξηα
(Al-Ali et al., 2010). Δπηπξφζζεηα, κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο γηα λα
ζπλδεζνχλ κε ηελ ππνδνκή εθαξκνγέο πγείαο πνπ ηξέρνπλ ζε ζπζθεπέο joggers. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν, νη άλζξσπνη κπνξνχλ πάληα λα βξνπλ ηελ πην πγηεηλή δηαδξνκή γηα ππαίζξηεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζπλερψο κε ηελ πξνηηκψκελε πξνζσπηθή
εθαξκνγή. Ζ πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο ππεξεζίαο απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε ζε φιε ηελ πφιε
αηζζεηήξσλ πνηφηεηαο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηε δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ
αηζζεηήξσλ θαη ζηνπο πνιίηεο.

2.2. Δπηζθόπεζε Δξεπλώλ πνπ αθνξνύλ ηε Νενθπή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα
2.2.1. Οξηζκόο ησλ Νενθπώλ Δπηρεηξήζεσλ
Ο πξψηνο νξηζκφο, πνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ Steve Blank είλαη ν εμήο: «Startup (λενθπήο
επηρείξεζε) είλαη κία επηρείξεζε ή πξνζσξηλφο νξγαληζκφο πνπ έρεη ζηφρν λα αλαπηχμεη έλα
επαλαιακβαλφκελν θαη θιηκαθνχκελν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν».
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Ο νξγαληζκφο κηθξήο θιίκαθαο επηρεηξήζεσλ ησλ H.Π.Α. (SBA) νξίδεη σο startup: «Μηα
επηρείξεζε, ζπλήζσο ηερλνινγηθή, κε δπλακηθή πςειήο αλάπηπμεο».
Ο Ries (2011) νξίδεη ηε λενθπή επηρείξεζε σο αλζξψπηλν ίδξπκα ζρεδηαζκέλν γηα ηε
δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ππφ ζπλζήθεο αθξαίαο αβεβαηφηεηαο.
Ζ θπβέξλεζε ηεο Ηλδίαο, φπνπ γίλνληαη έληνλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ startup
επηρεηξήζεσλ, ην 2015 δεκηνχξγεζε κεηξψν startup κε θξηηήξηα έληαμεο:
o

Ληγφηεξα απφ 5 έηε ιεηηνπξγίαο.

o

Έζνδα θάησ απφ 5 εθ. Γνιάξηα ζηα έηε ιεηηνπξγίαο.

o

Αληηθείκελν πνπ εκπεξηέρεη θαηλνηνκία κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη

ηελ

εκπνξεπκαηνπνίεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ή ηελ
πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία.
Ο Neil Blumenthal (Co-founder ηεο startup Warby Parker) ραξαθηήξηζε start up ηελ εηαηξία
πνπ εξγάδεηαη γηα λα ιχζεη έλα πξφβιεκα, ηνπ νπνίνπ ε ιχζε δελ είλαη πξνθαλήο θαη ε
επηηπρία δελ είλαη δεδνκέλε.
χκθσλα κε ηνλ Aernoudt, (2004)

λενθπήο επηρείξεζε είλαη κηα λέα επηρείξεζε πνπ

ελζσκαηψλεη ην ζηνηρείν ηεο θαηλνηνκίαο φζνλ αθνξά ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο ή ηηο
νξγαλσηηθέο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο, κε πξννπηηθή ηαρείαο αλάπηπμεο. Ωζηφζν, ε αβεβαηφηεηα
απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αξρηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Hannon, 2004).
Δηδηθφηεξα, ε επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία, ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαηλνηνκία, έρεη
επηπξφζζεηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκία. ηηο ΖΠΑ, δηαπηζηψζεθε φηη νη λενθπείο
επηρεηξήζεηο ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο
απαζρφιεζεο. (Rice, 1995) πγθεθξηκέλα, έρεη δηαπηζησζεί φηη νη ζέζεηο εξγαζίαο ησλ
λενθπψλ επηρεηξήζεσλ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 70% ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ
απαζρφιεζεο, γεγνλφο πνπ έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. ε
κηα έξεπλα ηνπ Hatliwanger et al (2012) δηαπηζηψζεθε φηη νη λενθπείο επηρεηξήζεηο
ζπκβάιινπλ δπζαλάινγα πεξηζζφηεξν ζηελ απαζρφιεζε απφ ηηο θαζηεξσκέλεο εηαηξείεο.
ηελ Δπξψπε, ην πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο, αλέξρεηαη
ζε 9,5%. ήκεξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αληίθηππν ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε
πξνψζεζε θαη ε ελζάξξπλζε ηεο έλαξμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη αθφκα πην ζεκαληηθή
(Marques, 2009).
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Δπηπιένλ, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη λενθπείο επηρεηξήζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηθεξεηαθή
αλάπηπμε, ελζαξξχλνληαο ηελ θαηλνηνκία, επηηαρχλνληαο ζεζκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο,
απμάλνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη εηζάγνληαο λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηελ αγνξά
(Fritsch, 2008). ε κία κειέηε ηνπ Wong et al. (2005) πνπ δηεμήρζε ζε δείγκα 37 ρσξψλ,
ηεθκεξηψζεθε φηη νη επηρεηξήζεηο κε ηζρπξφ αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ έρνπλ πνιχ ζεηηθή
επίδξαζε ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ.
Καηαιήγνληαο, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα νξηζζεί σο λενθπήο επηρείξεζε (startup company),
εθείλε ε επηρείξεζε πνπ δεκηνπξγεί έλα θαηλνηόκν πξντόλ/ππεξεζία ή επηιύεη θαζεκεξηλέο
αλάγθεο κε πξσηνπνξηαθό ηξόπν, πξνζαλαηνιηζκέλε ζε έλα εμειηζζόκελν επηρεηξεκαηηθό
κνληέιν. αθψο, ν άλσ νξηζκφο δελ είλαη αθξηβήο θαη δεδνκέλνο, θαζψο ε θάζε λενθπήο
επηρείξεζε πνπ δεκηνπξγείηαη πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηξφπν
αλάπηπμεο. Ωο εθ ηνχηνπ ην θιεηδί επηηπρίαο κηα λενθπνχο επηρείξεζεο απνηειεί ν ξπζκφο
αλάπηπμήο ηεο θαη φρη απιά ε ηδηφηεηά ηεο σο λέα.

2.2.2. Καηλνηνκία σο Πηπρή Νενθπώλ Δπηρεηξήζεσλ
Ζ θαηλνηνκία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη δχν έλλνηεο πνπ ελψ βξίζθνληαη πνιχ θνληά
ζπγρξφλσο είλαη θαη πνιχ δηαθνξεηηθέο. Απνηέιεζκα ηεο θαηλνηνκίαο είλαη ε
δεκηνπξγηθφηεηα. ιεο νη θαηλνηνκίεο μεθηλνχλ απφ δεκηνπξγηθέο ηδέεο, ζε ζεκείν πνπ ε
θαηλνηνκία κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ε επηηπρεκέλε εθαξκνγή
κηαο δεκηνπξγηθήο ηδέαο. χκθσλα κε ηελ (Amabile et al, 1996), ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη κηα
αλαγθαία αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ θαηλνηνκία. Γηα λα κπνξέζεη κηα θαιή ηδέα ε νπνία
πξνέξρεηαη απφ έλα δεκηνπξγηθφ άηνκν λα κεηαηξαπεί ζε έλα θαηλνηνκηθφ πξντφλ ρξεηάδεηαη
πνιχ δνπιεηά θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα. Αθφκα ε θαηλνηνκία είλαη ε εηζαγσγή ελφο λένπ
πξάγκαηνο ή κηαο λέαο κεζφδνπ, είλαη ε ελζσκάησζε, ν ζπλδπαζκφο ή ε ζχλζεζε γλψζεο ζε
πξντφληα, δηαδηθαζίεο ή ππεξεζίεο (Luecke θαη Katz, 2003). Ωζηφζν, ζηελ έλλνηα ηεο
θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεηαη ε ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο σθέιεηαο απφ θάηη λέν,
(King θαη Anderson, 2002). χκθσλα κε ηνπο (Dvir θαη Pasher, 2004) θαηλνηνκία είλαη ε
δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηεο ηδέαο θαη ηεο γλψζεο ζε αμία. Δπίζεο, είλαη ην ζηνηρείν θιεηδί
πνπ παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο θέξδε θαη αλάπηπμε θαηά ηελ άπνςε ησλ (Davila, Epstein θαη
Shelton, 2006). Οη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κφλν κέζα απφ ηελ κείσζε ηνπ
θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ πξντφληνο. Ζ θαηλνηνκία πξέπεη λα ππάξρεη
ζηελ παξαγσγή, ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ αθνκνίσζε κε επηηπρία ησλ λέσλ επηηεπγκάησλ
ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα. Ζ θαηλνηνκία νξίδεηαη σο ε γλψζε πνπ
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε λέσλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηε παξνρή λέσλ
ππεξεζηψλ πνπ νη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ.

2.2.3. Ίδξπζε Νενθπνύο Δπηρείξεζεο
χκθσλα κε ηε Ν. εξαζθέξε (2016) ε ίδξπζε κίαο λέαο επηρείξεζεο απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν
ηξφπν εθαξκνγήο κηαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο. Ζ δηαδηθαζία ηεο ίδξπζεο κίαο λέαο επηρείξεζεο
απνηειείηαη απφ πέληε βαζηθά βήκαηα:
Πξώην:Γηακφξθσζε ηεο ηδέαο
Γεύηεξν:Αλαγλψξηζε ηεο επθαηξίαο θέξδνπο
Σξίην:ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ
Σέηαξην:Δίζνδνο ζηελ αγνξά
Πέκπην:Πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο θαη αλάπηπμήο ηνπ.
Καζέλα απφ απηά ηα πέληε βήκαηα επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, αιιά
αιιειεπηδξνχλ θαη κεηαμχ ηνπο, άιινηε ζεηηθά θαη άιινηε αξλεηηθά, κε απνηέιεζκα είηε λα
σζνχλ είηε λα απσζνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε. Σν παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη κε
γιαθπξφηεηα ηε δηαδηθαζία απηήο ηεο ίδξπζεο, κέζσ ησλ βεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ.
Πην αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία έλαξμεο κηαο λενθπνχο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά
βεκάησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ δφκεζε κηαο επηηπρεκέλεο λενθπνχο επηρείξεζεο, φρη κφλν γηα
λα θαιχςεη ηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο έλαξμεο κηαο επηρείξεζεο αιιά θαη λα βνεζήζεη ηνλ λέν
επηρεηξεκαηία λα θαζνξίζεη ηελ απνζηνιή θαη ην φξακά ηνπ θαη λα κείλεη πηζηφο ζε απηφ ζε
θάζε ζηάδην αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ηδέαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην ζηάδην
εθθίλεζεο κηα λενθπνχο επηρείξεζεο είλαη ε ζχιιεςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο. Ζ
επηρεηξεκαηηθή ηδέα αληηπξνζσπεχεη ηελ χπαξμε θαη θάιπςε αλαγθψλ ζε αγαζά θαη
ππεξεζίεο. Ο ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα αλαινγηζηεί ηα εμήο:
 Σν αγαζφ/ππεξεζία πνπ πξφθεηηαη λα πξνζθέξεη ζα πξέπεη λα είλαη θάηη θαηλνχξγην πνπ δελ
πξνζθέξεη θάπνηνο άιινο (λέν πξντφλ, λέα ππεξεζία, λέα ραξαθηεξηζηηθά ή ηερλνινγία).
 Να εκπεξηέρεη βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά απφ φ,ηη ππάξρεη ζηελ αγνξά, κε πξνδηαγξαθέο
πνπ λα ην θαζηζηνχλ αληαγσληζηηθφ έλαληη ησλ ππνινίπσλ.
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 Να απνηειεί έλα λέν ή βειηησκέλν πξντφλ πξνζδηνξηζκέλν είηε ζηελ ρακειφηεξε ηηκή ή
ζηελ θαιχηεξε ή δηαθνξεηηθή πνηφηεηα/κέζνδν.
 Δλαιιαθηηθά, λα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη κηα αγνξά εθ λένπ, κε έλα πξντφλ/ππεξεζία
πνπ δελ πθίζηαηαη αθψο, γηα λα πξνθχςεη ε επηρεηξεκαηηθή ηδέα ζα πξέπεη ν ελ δπλάκεη
επηρεηξεκαηίαο λα εξεπλήζεη εηο βάζνο ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη λα εληνπίζεη εθείλα ηα θελά
πνπ ζα ηνπ πξνζδψζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηδέα, απαληψληαο ζε κηα ζεηξά εξσηεκάησλ πνπ
ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα πξνζδηνξίδεη ηε θχζε θαη ην αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο ηνπ. Μεξηθά απφ
απηά ηα εξσηήκαηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηα εμήο:
 Ση πξντφλ/ππεξεζία ζέιεη λα παξάγεη
 Πνηνο ζα ην αγνξάδεη
 Πνπ ζα ην δηαλέκεη
 Πσο ζα ην παξαζθεπάδεη
Πξνθεηκέλνπ ν επηρεηξεκαηίαο/ελδηαθεξφκελνο λα αληηιεθζεί θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ηδέα
νθείιεη λα νξγαλψζεη ηηο ζθέςεηο ηνπ κε θάπνηα ηερληθή πνπ ζα ηνλ ππνβνεζήζεη λα
απαληήζεη ζηα άλσ εξσηήκαηα. Δλδεηθηηθά ζα παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλεο ηερληθέο παξαγσγήο
ηδεψλ:
 Καηαηγηζκφο Ηδεψλ (Brainstorming), απνηειεί κηα κέζνδν ζπγθέληξσζεο κεγάινπ αξηζκνχ
ηδεψλ απφ κία νκάδα αλζξψπσλ (5-10) ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ηελ παξαγσγή
πιεζψξαο ηδεψλ ή ιχζεσλ γηα ζαθψο θαζνξηζκέλα ζηξαηεγηθά ή ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα,
φπσο γηα δηαδηθαζίεο κεραληθνχ ζρεδηαζκνχ, marketing θαη δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα
 Σερληθή ηεο κνξθνινγηθήο αλάιπζεο: ζε απηήλ ηελ κέζνδν ζηφρνο είλαη λα εληνπηζζνχλ ηα
θελά πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ φισλ ησλ δηάζπαξησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξνβιήκαηνο, πξντφληνο ή ππεξεζίαο
 Σερληθή «Αλζηζκέλν λνχθαξν», θαηά ηελ νπνία ππάξρεη έλα θεληξηθφ πξφβιεκα θαη γχξσ
απφ απηφ 8 άδεηνη θχθινη πνπ ρξήδνπλ ζπκπιήξσζεο ηδεψλ. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηελ επίιπζε βαζχηεξσλ πξνβιεκάησλ
αθψο, ηα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θάζε θνξά είλαη δηαθνξεηηθά θαζψο αιιάδεη ην είδνο
ηεο επηρείξεζεο, νη πφξνη, νη δπλαηφηεηεο θαη ην πεξηβάιινλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν θάζε
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επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςηλ ηνπ φιεο απηέο ηηο παξακέηξνπο πξηλ δηακνξθψζεη
κηα επηρεηξεκαηηθή ηδέα. Οη επθαηξίεο δελ πξνθχπηνπλ σζηφζν κφλν απφ ην ζεζκηθφ
πεξηβάιινλ αιιά θαη απφ ηηο επελδχζεηο πνπ δχλαηαη λα επέιζνπλ ζηηο startup επηρεηξήζεηο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θιάδνη πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη ηέζζεξηο. Πξψηνο
είλαη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηαμηδηψλ θαζψο ε Διιάδα
θαηέρεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ππφινηπσλ επξσπατθψλ ρσξψλ, δεχηεξνο
απνηειεί ν θιάδνο ηεο γεσξγίαο θαη ηνπ θαγεηνχ πνπ δπλεηηθά ε Διιάδα έρεη δπλαηφηεηεο
αλάπηπμεο αιιά ππάξρεη έιιεηςε δνκψλ, ηξίηνο είλαη ν θιάδνο ηεο ελέξγεηαο θαη ηδηαίηεξα
ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηα παγθφζκηα πξφηππα ιφγσ ηνπ
κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο ηεο ρψξαο θαη ηέινο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δπλεηηθά θαίλεηαη
λα κπνξνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ηνπο αιιά θαη λα εμειίμνπλ ηελ ζέζε ηνπο θαη ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπο.
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2.2.4. Νενθπήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα
Σν Global Entrepreneurship Monitor (GEM) απνηειεί απηή ηε ζηηγκή ην κνλαδηθφ εξεπλεηηθφ
πξφγξακκα παγθνζκίσο, πνπ κειεηά ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε δηαρξνληθή βάζε θαη
ζπγθξηηηθά γηα ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο θαη πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. ηφρνο ηνπ GEM είλαη λα
δεκηνπξγεζεί κηα εηήζηα αμηνιφγεζε ησλ επηπέδσλ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε έλα
επξχ ζχλνιν εμεηαδφκελσλ ρσξψλ θαη λα αληρλεπηνχλ νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ
εξκελεχνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα. Ζ έξεπλα κπνξεί
έηζη

λα

ηξνθνδνηήζεη

κε

πεξηζζφηεξα

ζηνηρεία

ηηο

πνιηηηθέο

ελίζρπζεο

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη λα αλαδείμεη ηε ζπλεηζθνξά ηεο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθνχ
πλεχκαηνο ζηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο.
Ο βαζηθφηεξνο δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ αλαιχεηαη ζην πιαίζην ηνπ GEM αθνξά ζηε
ιεγφκελε «επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ-ζηαδίσλ» (total early-stage entrepreneurial activity:
TEA) πνπ ππνινγίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν απφ ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 18-64
εηψλ, ην νπνίν βξηζθφηαλ ζην ζηάδην εθθίλεζεο ελφο λένπ επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο
θαηά ηε ζηηγκή ηεο έξεπλαο.

Δηθφλα 2 Πνζνζηφ αηφκσλ ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ εκπιέθεηαη ζε επηρεηξεκαηηθφηεηα
αξρηθψλ ζηαδίσλ αλά ρψξα (2016)
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Δηθφλα 3 Γηαρξνληθή εμέιημε επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ σο % ηνπ πιεζπζκνχ
ζηελ Διιάδα Πεγή: ΗΟΒΔ, αλάιπζε ζηνηρείσλ GEM
Ο παγθφζκηνο δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 2016-2017 θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηελ 86ε ζέζε
κεηαμχ ησλ 138 θξαηψλ έλαληη ηεο 80εο κεηαμχ 140 θξαηψλ ζηελ πξνεγνχκελε αμηνιφγεζε
ράλνληαο πνιχηηκν έδαθνο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηνλ παγθφζκην νηθνλνκηθφ ράξηε. Με
βάζε ηε κεζνδνινγία ηνπ WEF θαη ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζηάδηα
αλάπηπμεο ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ νκάδα ρσξψλ κε πςειφ ΑΔΠ innovation- driven (
αγσληζηηθφηεηα κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο). Ζ Διιάδα φκσο απνηειεί ηε ιηγφηεξν αληαγσληζηηθή
νηθνλνκία κεηαμχ ησλ ζεσξνχκελσλ σο αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ ηνπ πιαλήηε. χκθσλα κε
ηελ έθζεζε θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ε πην πξνβιεκαηηθή
ηνκείο γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία απνηεινχλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ε αζηάζεηα ησλ
πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη, νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, ε αλαπνηειεζκαηηθή
γξαθεηνθξαηία, ε αδπλακία πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε θαη ην θνξνινγηθφ πιαίζην.
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Δηθφλα 4. Καηάηαμε Υσξψλ ζην Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο 2016-2017 ηνπ
WEF, πεγή: GlobalCompetitivenessReport 2016-2017, επεμεξγαζία ΔΠΔ 9/2016
Ζ Διιάδα εκθαλίδεη κία απφ ηηο ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν ζε φ,ηη αθνξά
ην πνζνζηφ αηφκσλ πνπ δηαβιέπνπλ επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ην επφκελν 6κήλν ζηε ρψξα.
Σαπηφρξνλα έρεη κία απφ ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο σο πξνο ην θφβν ηεο επηρεηξεκαηηθήο
απνηπρίαο, επίδνζε πάλησο πνπ δηαρξνληθά ήηαλ πςειή. Σν επίπεδν ηεο απηνπεπνίζεζεο
δηαηεξείηαη πάλσ απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο, φπσο θαη ε αληίιεςε φηη ε
επηρεηξεκαηηθή ζηαδηνδξνκία είλαη επηζπκεηή επηινγή, αιιά θαη ην φηη νη επηρεηξεκαηίεο είλαη
απνδεθηνί αμηαθά ζηα «κάηηα» ηεο θνηλσλίαο.
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ηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη επηρεηξήζεηο θαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα
αγσλίδνληαη λα επηβηψζνπλ, αληηκεησπίδνπλ ηελ ζπλερψο εμαζζελεκέλε αγνξαζηηθή δχλακε
ησλ θαηαλαισηψλ θαη απζηεξά θνξνινγηθά κέηξα πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηελ πξνζθνξά φζν
θαη ηε δήηεζε. ε απηφ ην κε ππνζρφκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, απξνζδφθεηα, ε λενθπήο
επηρεηξεκαηηθφηεηα επδνθηκεί. Πνιινί ηαιαληνχρνη λένη κεηά ηα πξψηα επαγγεικαηηθά
βήκαηα ηνπο σο ππάιιεινη, αλαπηχζνπλ πξσηφηππεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο θαη αθνινπζνχλ
ην δηθφ ηνπο κνλνπάηη πξνο ηελ επηηπρία, ζπάδνληαο ηνλ θαχιν θχθιν ηεο γεληθήο θνηλσληθήο
απαηζηνδνμίαο γηα ην κέιινλ ηεο ρψξαο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πεξηφξηζε ηελ πξφζβαζε ζηελ
αγνξά εξγαζίαο, αιιά ελίζρπζε ην θίλεηξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο.
πκππθλψλνληαο ηελ θαηλνηνκία, ηε ζέιεζε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, νη λενθπείο επηρεηξήζεηο
δηεθδηθνχλ κεξίδην ζην λέν παξαγσγηθφ κνληέιν ηεο ρψξαο. Ο δξφκνο είλαη αλνηρηφο αιιά θαη
αθαλζψδεο· ην 50% ησλ startups εγθαηαιείπεη ζε δηάζηεκα 3 εηψλ. Ζ λέα επηρεηξεκαηηθφηεηα
απηή ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο γηα ηε ρψξα, πξνζθέξεη ζηνπο λένπο δηεμφδνπο απφ ηελ αλεξγία,
θαζψο ηνπο αλνίγεη λένπο επαγγεικαηηθνχο δξφκνπο κε πην εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ.

2.3.Δπηζθόπεζε εξεπλώλ πνπ αθνξνύλ ηελ Έμππλε Κηλεηηθόηεηα
2.3.1. Έμππλε Πόιε θαη Έμππλε Κηλεηηθόηεηα
Ο Giffinger et al. (2007) νξίδεη ηελ έμππλε πφιε σο κηα "θαιή πφιε πνπ ρξεζηκνπνηεί κε έλαλ
πξνλνκηνχρν ηξφπν ηελ νηθνλνκία, ηνπο αλζξψπνπο, ηε δηαθπβέξλεζε, ηελ θηλεηηθφηεηα, ην
πεξηβάιινλ

θαη

ηε

δσή,

βαζηζκέλε

ζηνλ

έμππλν

ζπλδπαζκφ

δξαζηεξηνηήησλ

απηνξξπζκηδφκελσλ, αλεμάξηεησλ θαη επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ". Δίλαη θαλεξφ φηη ε
ρξήζε ηερλνινγίαο θαη ΣΠΔ - ςεθηαθέο πφιεηο - είλαη απαξαίηεηεο, αθφκε θαη αλ δελ είλαη
ζηφρνο αιιά κέζν, θαζψο νη ηειηθνί ζηφρνη είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ
θαη δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Green City) θαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ράξε ζε κηα
ζπκκεηέρνπζα δηνίθεζε ηεο πφιεο. Ωο εθ ηνχηνπ, θάζε πφιε είλαη έμππλε εθφζνλ έρεη
δεζκεπζεί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο έμππλεο νηθνλνκίαο (αληαγσληζηηθφηεηα), ηνπ έμππλνπ
πεξηβάιινληνο (δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ), ηεο έμππλεο δηαθπβέξλεζεο (ζπκκεηνρήο),
ηεο έμππλεο δηαβίσζεο (πνηφηεηαο δσήο), ηεο έμππλεο θηλεηηθφηεηαο (κεηαθνξέο θαη ΣΠΔ) θαη
ηελ χπαξμε έμππλσλ αλζξψπσλ (θνηλσληθφ θαη αλζξψπηλν θεθάιαην). Δπνκέλσο, ε έμππλε
θηλεηηθφηεηα είλαη κφλν έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηεο Έμππλεο Πφιεο.
Δληνχηνηο, πξφθεηηαη γηα έλα θξίζηκν δήηεκα πνπ επεξεάδεη δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο έμππλεο
πφιεο, ζε πνιιέο πηπρέο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ζε φινπο ηνπο
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δπλεηηθνχο ελδηαθεξφκελνπο πνπ πξνζδνθνχλ νθέιε απφ ηελ πινπνίεζε έμππλσλ πφιεσλ. Ζ
έμππλε θηλεηηθφηεηα ζεσξείηαη ζαλ έλα θνκκάηη ηεο Έμππλεο Πφιεο, αλάκεζα ζηα ζπλζεηηθά
πνπ ηελ απνηεινχλ θαη αλαθέξνληαη παξαπάλσ.
Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε, ζπγθεληξψλνληαη νη βαζηθνί ζηφρνη έμππλεο θηλεηηθφηεηαο.
πλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο έμη θαηεγνξίεο:
1. Mείσζε ηεο ξχπαλζεο
2. Μείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο
3. Αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αλζξψπσλ
4. Μείσζε ηεο ερνξχπαλζεο
5. Βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο κεηαθνξάο
6. Μείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο
Δπνκέλσο, ε έμππλε θηλεηηθφηεηα απνηειεί έλα πνιχπιεπξν ζέκα πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα
παξαδείγκαηα έμππλσλ πφιεσλ θαη δεκηνπξγεί έλα ζχλνιν απφ εηεξνγελή νθέιε γηα φινπο
ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ηεο επθπνχο πφιεο.

2.3.2. Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ & Έμππλε Κηλεηηθόηεηα
ην θεθάιαην απηφ εμεηάδεηαη ν ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηελ έμππλε θηλεηηθφηεηα θαη αλαιχνληαη νη
πην επαλαιακβαλφκελεο πξσηνβνπιίεο έμππλεο θηλεηηθφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζε
ζηξαηεγηθέο επθπψλ πφιεσλ αλά ηνλ θφζκνζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Benevolo, C.,
Dameri, R.P., &D‘Auria, B. (2016).
Λφγσ ησλ ηεξάζηησλ δπλεηηθψλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ελφο θαθψο δηαρεηξηδφκελνπ
ζπζηήκαηνο θηλεηηθφηεηαο ζηελ πνηφηεηα δσήο, ε έμππλε θηλεηηθφηεηα παξνπζηάδεηαη ζπρλά
σο κηα απφ ηηο θχξηεο επηινγέο γηα ηελ αλαδήηεζε πην βηψζηκσλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ. Θα
κπνξνχζε επίζεο λα ζεσξεζεί σο ζχλνιν ζπληνληζκέλσλ δξάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο ησλ πφιεσλ. Με
άιια ιφγηα, ε έμππλε θηλεηηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα απνηειείηαη απφ έλαλ ππνζεηηθά
απεξηφξηζην αξηζκφ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζπρλά (αιιά φρη πάληα) ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε
ρξήζε ησλ ΣΠΔ. πσο επηζεκάλζεθε απφ ην Staricco (2013), ππάξρνπλ δχν ζεκαζίεο ηεο
έμππλεο θηλεηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ: ε πξψηε αθνξά έλα απνηειεζκαηηθφ
ζχζηεκα θηλεηηθφηεηαο θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ΣΠΔ, αιιά
κάιινλ ζπλδέεηαη κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ ελψ ην δεχηεξν αθνξά έλα
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ζχζηεκα θηλεηηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλεπή θαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ.
Ο ηνκέαο ηεο έμππλεο θηλεηηθφηεηαο παξνπζηάδεη έλα αμηνζεκείσην εχξνο πεξηερνκέλσλ θαη
επηπηψζεσλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ κεηαβιεηψλ κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη. Δίλαη δπλαηφ λα
εληνπηζηνχλ αξθεηέο κειέηεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε κεκνλσκέλεο εθαξκνγέο, ελψ είλαη πην
δχζθνιν λα βξεζνχλ κειέηεο πνπ παξέρνπλ έλα νιηζηηθφ θαη αιιειέλδεην φξακα γηα απηέο ηηο
δξάζεηο. Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζελαξίνπ αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ν ζηφρνο απηνχ ηνπ
θεθαιαίνπ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο ηαμηλφκεζε πνιιαπιψλ επηπέδσλ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ
πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ έμππλε θηλεηηθφηεηα, ιφγσ κηαο εκπεξηζηαησκέλεο αλαζθφπεζεο ηεο
βηβιηνγξαθίαο, επηρεηξεί λα δψζεη κηα γεληθή εηθφλα απηνχ ηνπ ηνκέα κέζσ ηεο πξφηαζεο γηα
ηαμηλφκεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηξεηο πηπρέο:
1. Δπθπείο θνξείο θηλεηηθφηεηαο: θχξηνη παξάγνληεο πνπ εθθηλνχλ ηηο έμππλεο
πξσηνβνπιίεο
2. Υξήζε θαη έληαζε ησλ ΣΠΔ ζηηο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ έμππλε θηλεηηθφηεηα.
3. ηφρνη θαη νθέιε ησλ δξάζεσλ έμππλεο θηλεηηθφηεηαο γηα έμππλνπο ζηφρνπο.
Ζ πξνηεηλφκελε ηαμηλφκεζε βαζίδεηαη ζε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Ζ έξεπλα
αθνξά νηθνλνκηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε πνιηηηθέο θαη ηερλνινγίεο γηα ηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα
θαη ηελ έμππλε θηλεηηθφηεηα, ηδηαίηεξα ζηηο επξσπατθέο πφιεηο. Πξψηα απφ φια νη
πξσηνβνπιίεο θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο θχξηεο νκάδεο :
o εηαηξείεο θαη νξγαληζκνί δεκφζησλ κεηαθνξψλ.
o ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη πνιίηεο.
o δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο.
o ν ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ, φηαλ φινη απηνί νη παξάγνληεο ζπλεηδεηνπνηνχλ
νινθιεξσκέλεο πξσηνβνπιίεο (γηα παξάδεηγκα, νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα
κεηαθνξψλ-ITS).
Κάζε ελέξγεηα ζρεηίδεηαη κε κηα ζεκαληηθή, κηθξή ή αλχπαξθηε επίπησζε ηεο ηερλνινγίαο
ΣΠΔ θαη ηειηθά ζπλδέεηαη κε ηνπο πην ζεκαληηθνχο θαη επαλαιακβαλφκελνπο ζηφρνπο
SmartMobility.

Απηή ε κειέηε ζέιεη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα δηεξεπλήζεη βαζηά ηηο

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ πξσηνβνπιηψλ, ζηφρσλ θαη ηερλνινγηψλ. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα
απηήο ηεο ηαμηλφκεζεο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα. Παξαθάησ αθνινπζεί κηα πεξηγξαθή θάζε
νκάδαο, κηα ζχληνκε απεηθφληζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θαζεκία, ε έληαζε ησλ
ΣΠΔ πνπ εκπιέθνληαη θαη ηα νθέιε θάζε δξάζεο ζηνπο ζηφρνπο Smart Mobility.
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Γεκόζηα Κηλεηηθόηεηα: Ορήκαηα θαη Καηλνηόκεο Λύζεηο Μεηαθνξώλ
Ζ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη εηαηξείεο ή νη
νξγαλψζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο ηνπηθέο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο ζηελ πφιε. Απνηειείηαη απφ
δξάζεηο δηαθνξεηηθήο θχζεο αιιά ραξαθηεξηδφκελεο απφ έλαλ θνηλφ παξάγνληα, δειαδή φηη
έρνπλ σο ζηφρν λα αιιάμνπλ ζεηηθά ηελ πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ ππφ
δηαθνξεηηθέο απφςεηο. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα , ην παθέην απηφ ζπιιέγεη είηε ιχζεηο πνπ
ζπλεπάγνληαη αιιαγή ζην ζηφιν νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη θαπζίκσλ (φπσο ε πηνζέηεζε
ειεθηξηθψλ νρεκάησλ, νρήκαηα EUR 5, νρήκαηα κε απηνκαηνπνηεκέλε νδήγεζε ή νρήκαηα
κε ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο) ή παξεκβάζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο
ππεξεζίαο ρσξίο σζηφζν λα επεξεάδνληαη ηα νρήκαηα (φπσο ε εηζαγσγή ελφο
νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο έθδνζεο εηζηηεξίσλ ή ε παξνρή ζπιινγηθψλ ηαμί). Αλαιχνληαο
ηελ έληαζε ησλ ΣΠΔ ζε απηέο ηηο έμππλεο πξσηνβνπιίεο, είλαη δπλαηφλ λα παξαηεξεζεί κηα
εηεξνγελή εηθφλα. Οη ελέξγεηεο θπκαίλνληαη απφ ρακειή έσο κέζε έληαζε ΣΠΔ. ηελ
πεξίπησζε ησλ παξεκβάζεσλ ζηα νρήκαηα, κπνξνχλ λα εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθέο
ηερλνινγίεο απφ ηηο ΣΠΔ, φπσο ε ρξήζε ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ ή εληάζεσο ΣΠΔ, φπσο ζηελ
πεξίπησζε απηφλνκσλ νρεκάησλ. ζνλ αθνξά ηελ ελνπνίεζε ησλ εηζηηεξίσλ, ε έληαζε ησλ
ΣΠΔ είλαη πςειή κφλν εάλ ε πνιηηηθή απηή βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά εθαξκνγψλ πνπ απαηηνχλ
ηε ρξήζε έμππλσλ ζπζθεπψλ φπσο ην θηλεηφ ηειέθσλν. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ιχζεηο πνπ
βαζίδνληαη ζε SMS δελ απαηηνχλ κεγάιεο επελδχζεηο, αιιά ρξεηάδνληαη ζπκκεηνρή θαη
εηνηκφηεηα ησλ πνιηηψλ φζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγηθή γλψζε θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ην ζχζηεκα. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ΣΠΔ, φηαλ εηζάγνληαη ζε έλα
πεξηβάιινλ έηνηκν λα ηηο απνδερζεί, είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζνπλ έλα ζεκαληηθφ βήκα
πξνφδνπ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ θαη βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο αζηηθψλ κεηαθνξψλ.
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Δηθφλα 5Έμππλε Κηλεηηθφηεηα : ηαμηλφκεζε, έληαζε ηεο ρξήζεο ΣΠΔ θαη νθέιε

Δηθφλα 6 Έμππλε Κηλεηηθφηεηα : ηαμηλφκεζε, έληαζε ηεο ρξήζεο ΣΠΔ θαη νθέιε
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Δηθφλα 7Έμππλε Κηλεηηθφηεηα : ηαμηλφκεζε, έληαζε ηεο ρξήζεο ΣΠΔ θαη νθέιε

Δηθφλα 8Έμππλε Κηλεηηθφηεηα : ηαμηλφκεζε, έληαζε ηεο ρξήζεο ΣΠΔ θαη νθέιε

Ιδησηηθή θαη Δκπνξηθή Κηλεηηθόηεηα: Ορήκαηα θαη Καηλνηόκεο Λύζεηο
Μεηαθνξάο
Ζ δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηδηψηεο θαη εηαηξείεο,
αθφκε θαη αλ ππνζηεξίδνληαη θαη ππνθηλνχληαη απφ δεκφζηεο πνιηηηθέο. Πεξηιακβάλεη κηα
ζεηξά παξεκβάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηελ εηζαγσγή νρεκάησλ κε
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νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά φζν θαη δξάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο πνπ επεξεάδνπλ
ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ πνιηηψλ.
Μεηαμχ ησλ ιχζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ πην ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία ηεο έμππλεο
θηλεηηθφηεηαο, κπνξνχκε λα βξνχκε θάπνηεο ελέξγεηεο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ νκάδα, φπσο
ηα πβξηδηθά απηνθίλεηα θαη ε θνηλή ρξήζε απηνθηλήησλ. Σα πβξηδηθά νρήκαηα ζα επηηξέςνπλ
κηα ζαθή κείσζε ησλ ξππνγφλσλ εθπνκπψλ ρσξίο λα απαηηείηαη, σο πξσηαξρηθή αλάγθε, ε
αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ.
Ζ θνηλή ρξήζε απηνθηλήησλ είλαη κηα ππεξεζία πνπ επηηξέπεη ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο
θξάηεζεο απηνθηλήηνπ, ηελ παξαιαβή θαη επαλαθνξά ζε έλα ρψξν ζηάζκεπζεο θαη ηελ
πιεξσκή ιφγσ ηεο ρξήζεο πνπ έρεη γίλεη. Δπηηξέπεη ηε κείσζε ηεο αζηηθήο ζπκθφξεζεο, ηε
κείσζε ησλ ξππνγφλσλ εθπνκπψλ (αέξην θαη ζφξπβν), ηε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ
δεκφζηνπ ρψξνπ θαη, ελ γέλεη, δίλεη κηα λέα ψζεζε ζηε ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο.
Σα επξήκαηα δείρλνπλ επίζεο, κεηά ηελ πηνζέηεζε ηεο θνηλήο ρξήζεο απηνθηλήησλ, κηα
κεηαηφπηζε ζε άιινπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κεηαθνξάο ζε ζρέζε κε ην ηδησηηθφ
απηνθίλεην, φπσο ην πεξπάηεκα ή ην πνδήιαην. Παξ' φια απηά, ππάξρνπλ πηζαλά
κεηνλεθηήκαηα. χκθσλα κε ηνλ Mariotti, ε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ε θαηνρή ηνπ
απηνθηλήηνπ κπνξεί λα εμεγήζεη ελ κέξεη ηελ έιιεηςε ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζήκεξα
νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ελεξγέο πξσηνβνπιίεο θνηλήο ρξήζεο απηνθηλήησλ.
πσο απνδεηθλχεηαη ζηνλ Πίλαθα, πνιιέο απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ηδησηηθήο θηλεηηθφηεηαο
έρνπλ ρακειή έληαζε ησλ ΣΠΔ, φπσο ε θνηλή ρξήζε πνδειάησλ, κηα άιιε πνιχ ζπρλή
πξσηνβνπιία. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζρεδφλ φιεο απηέο νη πξσηνβνπιίεο εμαξηψληαη
απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κεκνλσκέλσλ πνιηηψλ θαη δελ ζπλεπάγνληαη ην ξφιν ησλ ΣΠΔ.

Τπνδνκέο θαη Πνιηηηθέο πνπ Τπνζηεξίδνπλ ηελ Κηλεηηθόηεηα
ηελ νκάδα απηή πεξηιακβάλνληαη δχν ππννκάδεο δξάζεσλ: ππνδνκή θαη πνιηηηθέο πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηελ έμππλε θηλεηηθφηεηα.
Ζ πξψηε ππννκάδα πεξηιακβάλεη έξγα ππνδνκήο ηα νπνία, κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο,
επεξεάδνπλ ηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα: γηα παξάδεηγκα, ε δεκηνπξγία ισξίδσλ πνδειάηνπ ή
παξεκβάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αιιαγή ηεο θηλεηηθφηεηαο σο δεκηνπξγία δσλψλ
πεξηνξηζκέλεο θπθινθνξίαο. Ζ επέθηαζε ή ε δεκηνπξγία ισξίδσλ πνδειάηνπ είλαη κηα
παξέκβαζε πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ρξήζε ηνπ πνδειάηνπ σο κέζν ηδησηηθψλ κεηαθνξψλ
θαη ζα κπνξνχζε λα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο ηεο κνηνζηθιέηαο,
πξσηνβνπιία πνπ, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηνπνγξαθία θάζε πφιεο θαη ηε
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δπλαηφηεηα θινπήο, νδήγεζε ζε κεηαηφπηζε απφ ην απηνθίλεην ζε πνδήιαην απφ 2 ζε 10%
ζε πφιεηο φπσο ην Παξίζη, ην Μφληξεαι θαη ηε Λπφλ. Ζ απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο ζε
νξηζκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο γηα ρξνληθέο δψλεο ή πεξηφδνπο ηεο εκέξαο πξνθεηκέλνπ λα
κεησζεί ε ξχπαλζε θαη ε ζπκθφξεζε αληηπξνζσπεχεη κηα άιιε ελδηαθέξνπζα ιχζε πνπ
πηνζεηνχλ νη δήκνη. πσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ DeCiutiis (2011) κεηαμχ ησλ θχξησλ ζηφρσλ
πνπ επηδηψθεη ε LTZ (Πεξηνρή Πεξηνξηζκέλεο Κπθινθνξίαο ζηελ Ηηαιία), ελδέρεηαη λα
ππάξμεη ζπκκφξθσζε κε ηελ αζθάιεηα, ηδίσο ζην θέληξν ηεο πφιεο, ηδίσο ζηηο ψξεο αηρκήο
ησλ πεδψλ.
Ζ δεχηεξε ππννκάδα αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα ζεηξά νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ πνπ
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηηθφηεηαο, ηδίσο απφ ηνλ
δεκφζην ιήπηε απνθάζεσλ (γηα παξάδεηγκα: θίλεηξα γηα ηε ρξήζε ιηγφηεξν ξππνγφλσλ
θαπζίκσλ, θνξνινγηθά θίλεηξα ή κέηξα φπσο πςειφηεξε θνξνιφγεζε ησλ ξππνγφλσλ
θαπζίκσλ). Άιιεο παξεκβάζεηο πνπ ελδέρεηαη λα κεηαβάιινπλ ηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα
κπνξεί λα είλαη ν επαλαζρεδηαζκφο ηεο πφιεο θαη ησλ ρψξσλ ηεο (νηθηζηηθέο θαη βηνκεραληθέο
πεξηνρέο, νινθιεξσκέλεο γεηηνληέο θ.ιπ.).
Οη δχν ππννκάδεο πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ ρακειή έσο κέζε έληαζε ησλ
ΣΠΔ: γηα παξάδεηγκα, κηα πξσηνβνπιία ΣΠΔ ρακειήο έληαζεο αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα
παξέκβαζε πνπ ηξνπνπνηεί, εηζάγεη ή επεθηείλεη κηα πεδνδξνκεκέλε δψλε. Μηα παξέκβαζε ζε
ΣΠΔ κέζεο έληαζεο είλαη, σζηφζν, ε εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ηεο ηαρχηεηαο πνπ
ππνζηεξίδεηαη απφ αηζζεηήξεο, θάκεξεο θαη ζπζθεπέο πνπ βαζίδνληαη ζε ζπζθεπέο
ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ.

Δπθπή πζηήκαηα Μεηαθνξώλ
Ζ ηέηαξηε νκάδα απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ιχζεσλ έμππλεο θηλεηηθφηεηαο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ κεζαία θαη πςειή έληαζε ησλ ΣΠΔ. πσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε
πξνεγνχκελε ελφηεηα ηα επθπή ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ (ITS) είλαη πξνεγκέλεο εθαξκνγέο γηα
ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ κε ζηφρν
ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε νινθιεξσκέλσλ πξσηνβνπιηψλ θαη
πνιηηηθψλ ηεο έμππλεο θηλεηηθφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα έλα κεγάιν θαη εηεξνγελέο ζχλνιν
εθαξκνγψλ, φπσο:
o πζηήκαηα ειέγρνπ δήηεζεο γηα πξφζβαζε ζε απνθιεηζηηθνχο ηνκείο (ηηκνιφγεζε
θαισδίσλ, ηηκνιφγεζε ζπκθφξεζεο, ειεθηξνληθή είζπξαμε δηνδίσλ, κε GPS,
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πιεξσκή ελψ νδεγείηε).
o Οινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα θαζνδήγεζεο ζηάζκεπζεο.
o εκάδηα κεηαβιεηψλ κελπκάησλ (VMS).
o Αζηηθφο έιεγρνο θπθινθνξίαο (UTC).
o

πζηήκαηα βηληενεπηηήξεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.

o Οινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο.
o πζηήκαηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ θπθινθνξίαο.
o πζηήκαηα εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε ζπζρέηηζε θαη ην θηιηξάξηζκα ζπκβάλησλ
ε απηφ ην ζχλνιν ν ξφινο ησλ ΣΠΔ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ ππνζηήξημε εθαξκνγψλ θαη
ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Απηά ηα ζπζηήκαηα
κπνξνχλ λα είλαη πνιχ εμειηγκέλα θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ρεηξίδνληαη δηαθνξεηηθά είδε
πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θηλεηηθφηεηα: ζηε
ζπλέρεηα, κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ αλίρλεπζε
θίλεζεο, ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο βίληεν, ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ζηάζκεπζεο
θ.ν.θ.
χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ ENEA πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέρξη ζηηγκήο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ,
ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Ηαπσλία δείρλνπλ φηη ε εηζαγσγή ηερλνινγηψλ ITS έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά
ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο, ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
θαη ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ. Οη εθαξκνγέο απηέο, φπσο
επεζήκαλε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, απνηεινχλ κηα ειθπζηηθή ιχζε γηα πνιιά απφ ηα
πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ: ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ είλαη δπλαηφλ λα
θαηαγξαθνχλ κεηψζεηο ζηνλ ρξφλν ηαμηδηνχ (15-20%), ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο (12 %)
θαη ζε εθπνκπέο ξχπσλ (10%), θαζψο θαη απμήζεηο ηεο ρσξεηηθφηεηαο δηθηχνπ (5-10%) θαη
κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ (10-15%). εκαληηθά απνηειέζκαηα έρνπλ επίζεο
επηηεπρζεί ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ηνπ ζηφινπ θαη ζηα logistics
αγαζψλ θαζψο θαη ζηελ άζθεζε δεκνζίσλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ.
Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ίζσο ηα πην πξνεγκέλα θνκκάηηα φζνλ αθνξά ηηο ιχζεηο
έμππλεο θηλεηηθφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά πηζαλψλ δξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα
πινπνηεζνχλ κφλν ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο: είλαη πξσηίζησο απαξαίηεην λα πηνζεηεζεί ε
ρξήζε ησλ ΣΠΔ κε νινθιεξσκέλν ηξφπν. Ζ πηνζέηεζε απηψλ ησλ ιχζεσλ απαηηεί κηα
νιηζηηθή άπνςε, ηελ παξνπζία πξνεγνχκελσλ πνιηηηθψλ θαη έλα νινθιεξσκέλν φξακα ζε
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δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο αζηηθήο δσήο. Ζ ηαρεία αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ITS ζα πξέπεη λα
ππφθεηηαη ζε εθηηκήζεηο ζηαζκηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο απνθάζεηο αγνξάο, δηφηη νη απνθάζεηο
πνπ δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ήδε ππάξρνπζεο θαηλνηνκίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε
αλεπίιπηα ιάζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιιέο ιχζεηο δελ είλαη δαπαλεξέο ζηε θάζε ηεο
εηζαγσγήο ηνπο, αιιά δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν θαθήο απνδνρήο απφ ηελ θνηλφηεηα.

2.4.Δπηζθόπεζε Δξεπλώλ πνπ αθνξνύλ ηε ύλδεζε Έμππλσλ Πόιεσλ κε ηηο
Νενθπείο Δπηρεηξήζεηο
Δθαξκνγή ηνπ LeanStartup ζηηο Έμππλεο Πόιεηο
ηελ πξνζπάζεηα λα βξεζνχλ ιχζεηο γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ έμππλσλ πφιεσλ πξνέθπςε ε
ζπγρψλεπζε ηεο έλλνηαο ησλ έμππλσλ πφιεσλ κε απηή ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ. ην
πιαίζην απηήο ηεο παξαγξάθνπ εμεηάδεηαη ε ζπγρψλεπζε ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ κέζσ ησλ
βαζηθψλ αξρψλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηε ιηηή επηρεηξεκαηηθή εθθίλεζε.
χκθσλα κε ην βηβιίν Lean Startup ηνπ Eric Ries, ε βαζηθή ηδέα είλαη φηη ε δηαδηθαζία γηα
ηελ ίδξπζε λενθπνχο επηρείξεζεο αληηκεησπίδεηαη εμ νινθιήξνπ ιάζνο. Αληί λα γξάθνληαη
καθξνπξφζεζκα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, λα απμάλεηαη ε αξρηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη λα
ρηίδνληαη αξρηθά πξσηφηππα κέζα ζε έλα ρξφλν, πξέπεη λα πξνσζνχληαη νη λενθπείο
επηρεηξήζεηο πνπ ζπλερψο καζαίλνπλ θαη επαλαιακβάλνληαη γχξσ απφ έλα ειάρηζην βηψζηκν
πξντφλ. Με ηε ζπλερή βειηίσζε ή πεξηζηαζηαθή αιιαγή ηνπ πξντφληνο, ηεο ππεξεζίαο θαη
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ζε αληαπφθξηζε ζηηο πξψηεο αληηδξάζεηο ησλ πειαηψλ, νη
λενθπείο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηνπο ή ηνπιάρηζηνλ
λα απνηχρνπλ ηαρχηεξα θαη θζελφηεξα.
Γηα ηνλ Cohen, B. (2013), ε ηδέα κηαο Lean City είλαη απνιχησο ζπκπιεξσκαηηθή ηεο ηδέαο
ησλ έμππλσλ πφιεσλ. Οη αξρέο εθθίλεζεο ππνδεηθλχνπλ φηη νη πξσηνπφξνη ζα πξέπεη λα
αλαπηχμνπλ κηα ππφζεζε ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ζε έλα ειάρηζην βηψζηκν πξντφλ
θαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα κεηξήζνπλ απζηεξά ηα απνηειέζκαηα. Οη ιχζεηο έμππλσλ
πφιεσλ πεξηιακβάλνπλ ζπρλά ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ θαη δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν,
ψζηε ην πξνζσπηθφ ηεο πφιεο λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί βαζηθέο κεηξήζεηο θαη λα
ηξνπνπνηεί ζπζηήκαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο.
Παξφιν πνπ πξνηηκάηαη έλαο επξχηεξνο νξηζκφο ησλ έμππλσλ πφιεσλ απφ ηελ «άθζνλε
ρξήζε αηζζεηήξσλ θαη δεδνκέλσλ», ην κεηνχκελν θφζηνο θαη ε απμαλφκελε δηαζεζηκφηεηα
αηζζεηήξσλ ππνδειψλεη φηη απηέο νη ζπζθεπέο ζα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε
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έμππλεο πφιεηο αλά ηνλ θφζκν. Απηή ε ηάζε είλαη απφιπηα επζπγξακκηζκέλε κε ηηο βαζηθέο
αξρέο εθθίλεζεο.
Έλα άιιν βαζηθφ ζηνηρείν ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε επαλάιεςε
ειάρηζησλ βηψζηκσλ πξντφλησλ. Έλα ειάρηζην βηψζηκν πξντφλ (MVP) είλαη ην πην απνδνηηθφ,
ειάρηζην πξντφλ ή ππεξεζία πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί γηα λα δνθηκάζεη κηα ππφζεζε ζρεηηθά
κε ην πψο νη ρξήζηεο ζα αιιειεπηδξνχλ κε ηελ θαηλνηνκία. Οη πφιεηο ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη
πεξηζζφηεξν ηα MVP, αλ θαη αλαθέξνληαη ζπλήζσο σο πξφηππα ζρέδηα. Γηα παξάδεηγκα
ππάξρεη ην πιαίζην ησλ έξγσλ επίδεημεο ηνπ San Jose, ην νπνίν επηδηψθεη λα εμνξζνινγίζεη ηε
ρξήζε πηινηηθψλ έξγσλ (MVP) γηα λα βνεζήζεη ηελ πφιε λα θαηλνηνκήζεη θαη λα ζηεξίμεη
ηελ ηνπηθή βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε.

Σν παξάδεηγκα ηνπ Βαλθνύβεξ
Με εθαξκνγή ησλ δχν βαζηθψλ αξρψλ ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ - δνθηκή θαη κέηξεζε
ππνζέζεσλ θαη ρξήζε ησλ MVPs θαίλεηαη πψο απηέο επηδξνχλ ζην πιαίζην ησλ έμππλσλ
πφιεσλ.
Σν Mount Pleasant, κηα νηθηζηηθή γεηηνληά κε εκπνξηθνχο δξφκνπο, ιίγα κφλν ιεπηά κε
πνδήιαην απφ ην θέληξν ηνπ Βαλθνχβεξ, κε επηθεθαιήο ηνλ νξακαηηζηή δήκαξρν ηνπ,
Γθξέγθνξ Ρφκπεξηζνλ, επηδηψθεη λα γίλεη ε πην πξάζηλε πφιε ζηνλ θφζκν κέρξη ην 2020.
Ζ νκάδα ηνπ δήκαξρνπ Robertson έρεη θαηαβάιεη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα λα δψζεη
πξνηεξαηφηεηα ζηε ρξήζε πνδειάησλ θαη ζηνπο πεδνχο έλαληη ηεο ρξήζεο νρεκάησλ. Απηή ε
πνιηηηθή βέβαηα έρεη ηνπο πξνζβνιείο ηεο. Δθηφο απφ ηελ αθαίξεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζην
θέληξν ηνπ Βαλθνχβεξ θαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα ισξίδα ζε κηα κεγάιε γέθπξα γηα λα
ζηεξίμεη ηελ απμεκέλε πνδειαηηθή ππνδνκή, ε πφιε έρεη αξρίζεη λα πεηξακαηίδεηαη θαη κε
άιια MVPs. ην Mount Pleasant, γηα παξάδεηγκα, ε πφιε απνθάζηζε λα πεηξακαηηζηεί κε
ηελ αληηθαηάζηαζε δχν ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζε έλαλ απφ ηνπο πην εκπνξηθνχο δξφκνπο κε
παγθάθηα.
Αλ ην Βαλθνχβεξ είρε λα εθαξκφζεη κεζνδνινγίεο αξρηθήο εθθίλεζεο ζε απηή ηε δηαδηθαζία,
ζα αθνινπζνχζε ηελ εμήο πνξεία:
 Αλάπηπμε κηαο ππφζεζεο : Με ηε ζπζηεκαηηθή θαη ζηξαηεγηθή αθαίξεζε ρψξσλ
ζηάζκεπζεο ζε φιε ηελ πφιε θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ρψξνπο πξαζίλνπ ή / θαη
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ζα απμεζεί ε πνζφηεηα ησλ θαηνίθσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ
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ηνπο ζην ίδην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηεο πφιεο.
 Πξνζδηνξηζκφο

κηαο ζεηξάο κεηξήζεσλ γηα έιεγρν ηεο ππφζεζεο: Μέηξεζε ζε

δηαθνξεηηθέο ψξεο ηεο εκέξαο, ηηο θαζεκεξηλέο θαη ηα αββαηνθχξηαθα, ηνλ αξηζκφ ησλ
θαηνίθσλ ζην δξφκν πξηλ θαη κεηά ην δνθηκαζηηθφ έξγν. Θα κπνξνχζε επίζεο λα κεηξεζεί
ν ρξφλνο δηακνλήο ησλ θαηνίθσλ ζηελ πεξηνρή πξηλ θαη κεηά.
 Αλάπηπμε ελφο MVP: ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε πφιε ζα έθαλε θαιή δνπιεηά κε έλα πνιχ
ρακειφ θφζηνο δνθηκήο ρακεινχ αληίθηππνπ (αληί λα πξνζπαζήζεη λα εγθαηαζηήζεη 1.000
παγθάθηα ζε φιε ηελ πφιε κε ηελ ειπίδα φηη ζα ιεηηνπξγνχζε) .


Μέηξεζε απνηειεζκάησλ : Υξεζηκνπνηψληαο αηζζεηήξεο ρακεινχ θφζηνπο θαη ίζσο
παξαηεξεηέο ή αθφκα θαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα εθαξκνγή γηα θηλεηά, εθαξκνγή ησλ
κεηξήζεσλ ζην δεχηεξν βήκα.



Δπαλάιεςε: Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αλάιπζε ζην βήκα ηέζζεξα, πείξακα κε παξφκνηα
κνληέια. Γηα παξάδεηγκα, ηη ζα ζπλέβαηλε ζηελ ίδηα ηνπνζεζία εάλ κεηακφξθσλαλ ην ρψξν
ζε κεξηθά ζηαηηθά πνδήιαηα ή ζε εθζεηήξην κίλη ηέρλεο;

 Μέηξεζε απνηειεζκάησλ θαη δεκηνπξγία ελφο άιινπ MVP.
Μφιηο ε δηαδηθαζία επηηχρεη ηε βειηίσζε ζηφρνπ ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο θνηλφηεηαο, ίζσο
είλαη θαηξφο λα επεθηαζεί ην πξφγξακκα ζε άιιεο γεηηνληέο.
Οη έμππλεο πφιεηο θηινδνμνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο κε πφξνπο θνξνινγνπκέλσλ. Ζ
εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο πφιεηο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη
ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε απμεκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. Θα κπνξνχζε επίζεο λα ζηεξίμεη ηελ θαηλνηνκία
ζηηο πξαθηηθέο ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελζαξξχλνπλ ηελ
ηνπηθή θαηλνηνκία κεηψλνληαο ηε γξαθεηνθξαηία πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ νη κηθξέο
επηρεηξήζεηο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θαηλνηνκία ζηελ πφιε.
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2.5. Δπηζθόπεζε Δξεπλώλ γηα Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Νενθπώλ Δπηρεηξήζεσλ
χκθσλα κε ηνπο Nikoloudis et al. (2017) ε ίδξπζε πνιιψλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ έρεη
απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ αθαδεκατθψλ φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ζχκθσλα κε
ηε βηβιηνγξαθία έρεη πνιιαπιά νηθνλνκηθά, εξγαζηαθά θαη θνηλσληθά νθέιε. Σν ελδηαθέξνλ
ησλ αθαδεκατθψλ θαη ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ησλ startups (παλεπηζηήκηα, επηρεηξεκαηηθά θαη
ηερλνινγηθά θέληξα, business incubator ή accelerator, επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη θαη venture
capitalists) επηθεληξψλεηαη ζηελ θαιχηεξε επηινγή ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ (κέζσ
δηαθφξσλ θξηηεξίσλ θαη δεηθηψλ) πνπ ζα είλαη νηθνλνκηθά εθηθηέο θαη επεθηάζηκεο.
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Υξήζηνο
Νηθνινχδεο, Κσλζηαληίλνο Αξαβψζεο θαη Διέλε ηξάληδαιε ζην πιαίζην εθπφλεζεο
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν ζε ζέκαηα επηρεηξεζηαθήο
έξεπλαο.( Nikoloudis et al. 2017)
χκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή ζηε βηβιηνγξαθία, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κηαο επηρείξεζεο
έρνπλ κειεηεζεί εθηελψο κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

πξνζσπηθψλ

ζπλεληεχμεσλ,

ζπλδπαζκέλεο

αλάιπζεο

θαη

παξαηήξεζεο πξνθνξηθψλ πξσηνθφιισλ (Zacharakis et al, 2000). Ζ πιεηνςεθία ησλ
εξεπλεηψλ δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ηα θξηηήξηα ζπλήζσο εκπίπηνπλ ζε έμη θαηεγνξίεο:
ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία, ηελ εκπεηξία θαη ηα πξνζόληα ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηεο
νκάδαο δηαρείξηζεο, ην πξντόλ / ππεξεζία, ηελ αγνξά θαη ηηο νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο. Παξφιν
πνπ θάζε κία απφ ηηο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη
ζπγθεθξηκέλα βάξε, ην πξφβιεκα πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ βαζίδεηαη ζε ηξεηο έξεπλεο.
Ζ πξψηε έξεπλα φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ αλαθέξεη κηα επίζεκε κειέηε ησλ
θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επελδπηέο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ φηαλ
αμηνινγνχλ πξνηάζεηο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (MacMillan et al, 1985). Δίθνζη επηά
επελδπηηθά θξηηήξηα εληνπίζηεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ. Σα θξηηήξηα ηαμηλνκήζεθαλ ζε έμη
κεγάιεο νκάδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε: 1) ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία, 2) ηελ εκπεηξία
ηνπ επηρεηξεκαηία, 3) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο / ηεο ππεξεζίαο, 4) ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο αγνξάο, 5) ηηο νηθνλνκηθέο εθηηκήζεηο θαη 6) ηε ζύλζεζε ηεο νκάδαο επηρεηξεκαηηθώλ
ζπκκεηνρώλ. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ην ζεκαληηθφηεξν εχξεκα ηεο κειέηεο είλαη ε
άκεζε επηβεβαίσζε ηεο ζπρλά επαλαιακβαλφκελεο ζέζεο ηεο θνηλφηεηαο επηρεηξεκαηηθψλ
θεθαιαίσλ, πνπ θπξίσο ε πνηφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία θαζνξίδεη ηειηθά ηελ απφθαζε
ρξεκαηνδφηεζεο.
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Ζ δεχηεξε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Muzyka et al. (1996), νη νπνίνη ππνγξακκίδνπλ φηη
νη επελδπηέο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ πξέπεη λα πξνβνχλ ζε αληηζηαζκίζεηο
κεηαμχ δηαθφξσλ θξηηεξίσλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ επελδχζεψλ ηνπο. πγθεθξηκέλα,
ρξεζηκνπνίεζαλ κηα ζπλνιηθή αλάιπζε γηα λα αλαιχζνπλ 35 θξηηήξηα, ηα νπνία
ζπγθεληξψλνληαη ζε επηά γεληθέο θαηεγνξίεο: 1) νηθνλνκηθά θξηηήξηα, 2) θξηηήξηα αγνξάοπξντόληνο, 3) θξηηήξηα ζηξαηεγηθήο-αληαγσληζηηθόηεηαο, 4) θξηηήξηα θεθαιαίνπ 5) θξηηήξηα
δηαρείξηζεο νκάδαο, 6) θξηηήξηα δηαρείξηζεο ηθαλόηεηαο θαη 7) θξηηήξηα δηαπξαγκάηεπζεο.Οη
Muzyka, Birley θαη Leleux (1996) δηαπίζησζαλ φηη νη επελδπηέο θεθαιαίσλ ζα πξνηηκνχζαλ
λα επηιέμνπλ κηα επθαηξία πνπ πξνζθέξεη κηα θαιή νκάδα δηαρείξηζεο θαη εχινγα νηθνλνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά αγνξάο πξντφλησλ, αθφκε θαη αλ ε επθαηξία δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλνιηθέο απαηηήζεηο ηνπ ηακείνπ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ ηξίηε θαη
ηειεπηαία έξεπλα αλαθέξεηαη ζε κηα εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαλφεζε ησλ θξηηεξίσλ ιήςεο
απνθάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα απφ ηνπο θαλαδνχο επελδπηέο ζε κεηνρέο γηα ηελ
αμηνιφγεζε εηαηξεηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε ηερλνινγίεο πξψηκεο θάζεο. Bachher and Guild
(1996), κε ην άξζξν «Υξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία πξψηκεο
θάζεο: επελδπηηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επελδπηέο», ζπλάπηνληαη ζε 95
θξηηήξηα πνπ έιαβαλ αλάζεζε ζε κία απφ ηηο πέληε θαηεγνξίεο: 1) ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
επηρεηξεκαηία, 2) ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο, 3) ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζθνξάο
επηρεηξεκαηηθώλ ζπκκεηνρώλ, 4) απαηηήζεηο ηνπ επελδπηή θαη 5) ραξαθηεξηζηηθά ηεο
επελδπηηθήο πξόηαζεο.
Γηα λα γίλεη κηα ζπλνιηθή αλαθεθαιαίσζε γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ, δεκηνπξγήζεθε
κηα

ζπλεθηηθή

νηθνγέλεηα

θξηηεξίσλ

ζχκθσλα

κε

ηελ

θιαζζηθή

κεζνδνινγία

πνιπθξηηεξηαθήο κνληεινπνίεζεο ηνπ Roy (Roy, 1985). χκθσλα κε απηή ηε κεζνδνινγία,
έλα ζχζηεκα πνιπθξηηεξηαθήο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ θξηηήξηα πνπ λα
ζέβνληαη ηηο ηδηφηεηεο κνλνηνληθφηεηαο, εμαληιεηηθφηεηαο θαη κε-πιενλαζκνχ. χκθσλα κε
ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ηξηψλ εξεπλψλ, νη εξεπλεηέοθαηέιεμαλ ζε 31 ηειηθά θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο πνπ ρσξίζηεθαλ ζε έμη γεληθέο θαηεγνξίεο ζηνλ Πίλαθα ηεο επφκελεο ζειίδαο:
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Πίλαθαο 1 Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο Startupζχκθσλα κε Nikoloudis et al.(2017)
C1:Οηθνλνκηθά Κξηηήξηα

C2 : Κξηηήξηα Αγνξάο

C3:Κξηηήξηα Πξνϊόληνοηξαηεγηθήο

C1.1.:Καζαξή Παξνχζα Αμία
(NPV)

C2.1.: Βαζκφο πνπ ην πξντφλ έρεη
θαζηεξσζεί ζηελ αγνξά

C1.2.:Καηψηαην ξην
Απνδνηηθφηεηαο

C2.2.:Σν ππάξρνλ κέγεζνο ηεο
αγνξάο είλαη ειθπζηηθφ

C3.1.:Δπίπεδα εηνηκφηεηαο
ηερλνινγίαο - βαζκφο
σξηκφηεηαο

C1.3.: Δζσηεξηθφο Γείθηεο
Απφδνζεο (IRR)

C2.3.: Ζ αγνξά-ζηφρνο παξνπζηάδεη
ζεκαληηθφ ξπζκφ
αλάπηπμεο

C1.4.: Γείθηεο Απφδνζεο ηεο
Δπέλδπζεο (ROI)
C1.5.:Δπηθχξσζε ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
κνληέινπ

C4:Κξηηήξηα δηαρείξηζεο
νκάδαο

C2.4.:Δπαηζζεζία ζηνπο
νηθνλνκηθνχο θχθινπο
C2.5.: Τπάξρεη ηζρπξφο θπξίαξρνο
αληαγσληζηήο κε κεγάιν
κεξίδην αγνξάο

C3.2.: Σν πξντφλ είλαη ηδηφθηεην ή
κπνξεί λα πξνζηαηεχεηαη
δηαθνξεηηθά κε δίπισκα
επξεζηηερλίαο
C3.3.: Δπθνιία εηζφδνπ ζηελ αγνξά
C3.4.: Γελ είλαη εχθνιν λα κηκεζεί ή
λα αληηθαηαζηαζεί
C3.5.: Δηδηθέο λνκηθέο ξπζκίζεηο –
Αδεηνδφηεζε

C5: Κξηηήξηα δηαρείξηζεο
ηθαλόηεηαο

C6: Eπηρεηξεκαηηθό ζρέδην

C4.1.:Δηαηξηθή ζχλζεζε (αξηζκφο
ζπλεξγαηψλ)

C5.1: Γηαδηθαζία / ηθαλφηεηα
παξαγσγήο ηεο νκάδαο

C6.1:Σν πνζφ ηεο αξρηθήο
επέλδπζεο

C4.2:Ηζηνξηθφ ηνπ βαζηθνχ
επηρεηξεκαηία

C5.2: Οξγαλσηηθή / Γηνηθεηηθή
ηθαλφηεηα νκάδαο

C4.3: Γέζκεπζε δηαρείξηζεο

C5.3: Υξεκαηννηθνλνκηθή /
Λνγηζηηθή ηθαλφηεηα ηεο
νκάδαο

C6.2:Υξνλνδηάγξακκα γηα ηελ
αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηνπ
ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ

C4.4:Αλαγλσξηζκέλε εμεηδίθεπζε
ηεο νκάδαο
C4.5:Δξγαζηαθή εκπεηξία ηεο
νκάδαο δηαρείξηζεο

C6.3: Πεξίνδνο δηαθξάηεζεο ηεο
επέλδπζεο

C5.4: Ηζηνξηθφ έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο ηεο νκάδαο
δηαρείξηζεο

C6.4:Γηάθξηζε ζε δηαγσληζκνχο γηα
θαηλνηνκία θαη
επηρεηξεκαηηθφηεηα

C5.5: Γεμηφηεηεο κάξθεηηλγθ /
πσιήζεσλ ηεο νκάδαο
δηαρείξηζεο

C6.5:πκκεηνρή ζε
businessincubator

C5.6: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο
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3. Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε
Καηαγξάθνληαο ηηο κεζφδνπο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί έσο ηψξα γηα ηελ αμηνιφγεζε
επηρεηξήζεσλ, ζπληάρζεθε ε παξαθάησ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ παξνχζα εξγαζία
θαη γηα αλάινγεο πεξηπηψζεηο.
πλνπηηθά ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ βήκαηα:
1. Καηαγξαθή κεζφδσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο ηψξα γηα ηελ αμηνιφγεζε
λενθπψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζχγθξηζε απηψλ θαη επηινγή ηεο
Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο.
2. Καηαγξαθή ησλ θχξησλ ζεσξεηηθψλ ξεπκάησλ ηεο Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο, ζηε
ζπλέρεηα ζχγθξηζε θαη πξνηίκεζε ζηε Θεσξία ρέζεσλ Τπεξνρήο θαη Θεσξία
Υξεζηκφηεηαο θαζψο θαη νη δχν απηέο ρξεζηκνπνηνχλ δπαδηθέο ζπγθξίζεηο αλάκεζα
ζηηο ελαιιαθηηθέο θαη είλαη επθνιφηεξν λα γίλεη θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ.
3. Καηαγξαθή κεζφδσλ Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο θαη επηινγή ηεο PrometheeII.
4. Καηαγξαθή θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο απφ ηε βηβιηνγξαθία θαη πξφηαζε γηα
επηπξφζζεηα θξηηήξηα ηα νπνία αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηηο έμππλεο πφιεηο θαη ηελ
θηλεηηθφηεηα.
5. Καηαγξαθή κεζφδσλ πξνζδηνξηζκνχ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ θαη επηινγή ηεο κεζφδνπ
Simosθαη ζηε ζπλέρεηα εμαγσγή ησλ βαξψλ.
6. Δπηινγή δέθα λενθπψλ επηρεηξήζεσλ πξνο κειέηε απφ ην νηθνζχζηεκα ησλ λενθπψλ
επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηηθφηεηαο.
7. πιινγή δεδνκέλσλ γηα απηέο ηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ
απεπζχλζεθε ζε εθπξνζψπνπο ηνπο ηειεθσληθά.
8. Δηζαγσγή θξηηεξίσλ, βαξψλ θαη δεδνκέλσλ ζην πξφγξακκα VisualPrometheeθαη
εμαγσγή απνηειεζκάησλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ.
9. Δηζαγσγή

δεδνκέλσλ

ζην

πξφγξακκα

MantisStartupEvaluatorθαη

εμαγσγή

απνηειεζκάησλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά θάζε επηρείξεζεο σο πξνο θάζε ππιψλα
θξηηεξίσλ θαη βαζκνινγίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ γηα θάζε επηκέξνπο θξηηήξην.
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3.1. Δπηινγή ηεο Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο σο Μεζόδνπ Αμηνιόγεζεο
Οη πεξηζζφηεξνη θνξείο θαη δηαγσληζκνί γηα ηελ αμηνιφγεζε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ
ζηεξίδνληαη ζηελ αλεπίζεκε θξίζε. Άιινο ηξφπνο γηα ηελ αμηνιφγεζε επηρεηξήζεσλ απνηειεί
ε πεξηβάιινπζα αλάιπζε δεδνκέλσλ.Σα νηθνλνκεηξηθά ππνδείγκαηα θαη ε ζηαηηζηηθή
αλάιπζε είλαη κέζνδνη νη νπνίεο δε κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κνληέιν ιήςεο απνθάζεσλ.
Έηζη, αλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εχξεζε ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο θξηηεξίσλ κε ηα
νπνία αμηνινγνχληαη επηρεηξήζεηο δε κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε απνηειέζκαηα γηα ηελ
αμηνιφγεζε. Ζ πνιπθξηηήξηα αλάιπζε απνηειεί κία εθαξκνγή ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο
πνπ επηρεηξεί λα βνεζήζεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Αλεπίζεκε Κξίζε : Ωο Αλεπίζεκε Κξίζε νξίδεηαη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζε ηδηψηεο
επελδπηέο, venturecapitalists (επελδπηέο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ), επηρεηξεκαηηθνχο
αγγέινπο (angelinvestors) λα ζηεξίδνληαη ζηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή θξίζε θαηά ηελ
αμηνιφγεζε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ.

ύγθξηζε Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο κε Αλεπίζεκε Κξίζε
Ζ πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλεπίζεκε θξίζε,
ε νπνία δε ζηεξίδεηαη απφ θάπνηα αλάιπζε:
o Δίλαη αλνηρηή θαη εθηεηακέλε
o Ζ επηινγή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ κπνξεί λα πάξεη ε νπνηαδήπνηε νκάδα
ιεπηψλ απνθάζεσλ είλαη αλνηρηή ζηελ αλάιπζε θαη ηελ αιιαγή εάλ θξηζνχλ
αθαηάιιεινη
o Σα ζθνξ θαη ηα βάξε, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη επίζεο αλαιπηηθά θαη
δηακνξθψλνληαη κε βάζε θαζνξηζκέλεο ηερληθέο. Μπνξνχλ επίζεο λα δηαζηαπξσζνχλ
κε άιιεο πεγέο πιεξνθνξίαο γηα ηηο ζρεηηθέο ηηκέο θαη λα αιιαρζνχλ εάλ θξηζεί
απαξαίηεην.
o Ζ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κπνξεί λα γίλεη θαη απφ εηδηθνχο ψζηε λα κελ
αθήλεηαη απαξαίηεηα ζηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ
o Μπνξεί λα παξέρεη έλα ζεκαληηθφ κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ
θαη νξηζκέλεο θνξέο κεηαμχ ησλ ιεπηψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο.
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Πεξηβάιινπζα Αλάιπζε Γεδνκέλσλ : Ζ πεξηβάιινπζα αλάιπζε δεδνκέλσλ (Data
Envelopment Analysis,Cooper et al., 2000) είλαη κηα κεζνδνινγία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο (efficiency) δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ (Decision Making Units,
DMUs). Κάζε κνλάδα ζεσξείηαη φηη ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο εηζφδνπο γηα ηελ επίηεπμε
νξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ (έμνδνη). Ωο κνλάδα κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα επηρείξεζε, έλαο
νξγαληζκφο, ή θάπνην ηκήκα απηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε DEA έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε
κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ, ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ,
αζθαιηζηηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, κνλάδσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο φπσο,
ζρνιεία, λνζνθνκεία, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θ.α. (Arlond et al., 1996, Banker θαη Morey,
1986, Chaffai, 1997). Ωζηφζν δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε λενθπψλ
επηρεηξήζεσλ θαη εηδηθά απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αξρηθφ επίπεδν (early stage).

Πιενλεθηήκαηα Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο
Ζ πνιπθξηηήξηα αλάιπζε έρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα:
o

∆ηεπθνιχλεη ηελ αλαπαξάζηαζε πνιπδηάζηαησλ πξνβιεκάησλ.

o

Δίλαη ηδηαίηεξα επέιηθηε θαη επηηξέπεη ηε δηαθνξεηηθή επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ ζην
ηειηθφ απνηέιεζκα.

o

Απινπνηεί ηε δηαδηθαζία φηαλ είλαη αλαγθαία ε αμηνιφγεζε κε κεηξήζηκσλ κεγεζψλ
(π.ρ. πεξηβαιινληηθψλ ή θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ).

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ επηιέρζεθε σο κέζνδνο αμηνιόγεζεο ε πνιπθξηηήξηα αλάιπζε.
Κχξην αληηθείκελν ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο απνθάζεσλ θαη θνηλφ ζηνηρείν φισλ ησλ
κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ ρψξνπ απηνχ είλαη ε αλάπηπμε θαη ρξήζε ππνδεηγκάησλ
ζχλζεζεο φισλ ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ ελφο πξνβιήκαηνο, έηζη ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ν
απνθαζίδσλ ζηε ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ ζηε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ θαη
πξνηηκήζεσλ πνπ ηνλ δηέπεη. Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη πξνθαλψο κηα ηδηαίηεξα
πεξίπινθε δηαδηθαζία, ε νπνία δελ νδεγεί ζε βέιηηζηεο ιχζεηο θαη απνθάζεηο, αιιά ζε
ηθαλνπνηεηηθέο ιχζεηο νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηε γεληθφηεξε πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ν
απνθαζίδσλ. Ο Roy (1985), εθ ησλ ζεκειησηψλ ηεο ζχγρξνλεο ζεσξίαο ηεο πνιπθξηηήξηαο
αλάιπζεο, παξνπζίαζε έλα γεληθφ πιαίζην αληηκεηψπηζεο πνιπδηάζηαησλ πξνβιεκάησλ ιήςεο
απνθάζεσλ. Σν πιαίζην απηφ (ρήκα) νπζηαζηηθά απνηειεί ηε «ξαρνθνθαιηά» θάζε
πνιπθξηηήξηαο πξνζέγγηζεο θαη ραξαθηεξίδεη απφιπηα ηε θηινζνθία φισλ ησλ κεζνδνινγηψλ
ηνπ ρψξνπ. πσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ ζρήκα, ε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ
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ιήςεο απνθάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο πνιπθξηηήξηαο πξνζέγγηζεο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα ππάξρεη θαη ε απαξαίηεηε αλάδξαζε φηαλ απηφ θξίλεηαη
απαξαίηεην.

Δηθφλα 9

Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο
πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο (Πεγή: Roy, 1985)

ην πξώην ζηάδην εληνπίδεηαη ην ζχλνιν Α ησλ εθηθηψλ ιχζεσλ θαη δπλαηψλ δξαζηεξηνηήησλ
(απνθάζεσλ) θαη παξάιιεια θαζνξίδεηαη ην αληηθείκελν ηνπ πξνβιήκαηνο. Tν ζχλνιν Α
κπνξεί λα είλαη ζπλερέο ή δηαθξηηφ. ηελ πξψηε πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη νξηνζεηείηαη κέζσ
ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ απνθαζίδνληα είηε απφ ην πεξηβάιινλ
κέζα ζην νπνίν ιακβάλεηαη ε απφθαζε (ζχλνιν εθηθηψλ ιχζεσλ). Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε
φπνπ ην ζχλνιν Α είλαη δηαθξηηφ, ζεσξείηαη φηη ππάξρεη έλα ζαθέο ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο αθνχ θαηαγξαθνχλ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ψζηε λα ιεθζεί ε
θαηάιιειε απφθαζε. Με ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζπλφινπ Α θαζνξίδεηαη θαη ην αληηθείκελν ηεο
απφθαζεο, δειαδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη ελαιιαθηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ψζηε ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο λα απαληά κε ζαθήλεηα ζην εμεηαδφκελν
πξφβιεκα. Ζ εμέηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε κηα
εθ ησλ αθφινπζσλ ηεζζάξσλ πξνβιεκαηηθψλ:
o Πξνβιεκαηηθή α (επηινγή, choice): Ζ πξνβιεκαηηθή ηχπνπ α αλαθέξεηαη ζηελ
επηινγή κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ελαιιαθηηθψλ νη νπνίεο ζεσξνχληαη σο νη πιένλ
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θαηάιιειεο. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ ρσξνζέηεζε ελφο εξγνζηαζίνπ ε πξνβιεκαηηθή
αθνξά ηελ επηινγή ηεο πιένλ θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο
o Πξνβιεκαηηθή β (ηαμηλφκεζε, classification/sorting): Ζ πξνβιεκαηηθή ηχπνπ β
αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο
νκνηνγελείο θαηεγνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ αμηνιφγεζε κηαο αίηεζεο
δαλεηνδφηεζεο ην αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηηνχληα
(επηρείξεζε ή ηδηψηε) θαη ηελ ηαμηλφκεζή ηνπ είηε ζηελ θαηεγνξία ησλ απνδεθηψλ
αηηήζεσλ είηε ζηελ θαηεγνξία ησλ απνξξηπηέσλ αηηήζεσλ.
o Πξνβιεκαηηθή γ (θαηάηαμε, ranking): Ζ πξνβιεκαηηθή ηχπνπ γ αλαθέξεηαη ζηελ
θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο θαιχηεξεο πξνο ηηο ρεηξφηεξεο.
Γηα παξάδεηγκα, θαηά εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζε κηα παλεπηζηεκηαθή ζρνιή απαηηείηαη
ε θαηάηαμή ηνπο βάζεη ηεο βαζκνινγίαο ηνπο ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο.
o Πξνβιεκαηηθή δ (πεξηγξαθή, description): Ζ πξνβιεκαηηθή ηχπνπ δ αλαθέξεηαη ζηελ
πεξηγξαθή ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ βάζεη ησλ επηδφζεψλ ηνπο ζηα
επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο.

Δηθφλα10 Καηεγνξίεο Πξνβιεκάησλ, πεγή: http://dias.library.tuc.gr/view/11722
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Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο πξνβιεκαηηθήο ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ην πξφβιεκα
πνπ εμεηάδεηαη. Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πηζαλφλ λα απαηηείηαη ν ζπλδπαζκφο δχν
πξνβιεκαηηθψλ γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
ην δεύηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο εληνπίδνληαη φινη νη παξάγνληεο νη νπνίνη επηδξνχλ ζην
απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπλφινπ Α. ηα πιαίζηα ηεο
πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο απνθάζεσλ, θάζε παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο
ζεσξείηαη φηη έρεη ηε κνξθή ελφο θξηηεξίνπ. Ωο θξηηήξην νξίδεηαη θάζε πξαγκαηηθή ζπλάξηεζε
g ε νπνία απνηππψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε έλαλ πξαγκαηηθφ
αξηζκφ, έηζη ψζηε γηα νπνηεζδήπνηε δχν ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο x θαη y λα ηζρχνπλ:
g(x) >g(y)x>y (ε x πξνηηκάηαη ηεο y)
g(x)= g(y)x~ y (ε x είλαη αδηάθνξε ηεο y)
Οη δχν απηέο ηδηφηεηεο ηεο έλλνηαο ηνπ θξηηεξίνπ είλαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά απφ ηελ έλλνηα ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνχ (attribute) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ άιιεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο
(ζηαηηζηηθή, νηθνλνκεηξία, ηερλεηή λνεκνζχλε). Σν ραξαθηεξηζηηθφ δελ θαζνξίδεη θακία
πξνηηκεζηαθή ζπκπεξηθνξά φπσο απηή αλαπαξηζηάηαη κέζσ ησλ παξαπάλσ δχν βαζηθψλ
ζρέζεσλ. Σν γεγνλφο φηη ε αξηζκεηηθή πεξηγξαθή κηαο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο x ζε έλα
ραξαθηεξηζηηθφ είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε αξηζκεηηθή πεξηγξαθή κηαο
άιιεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο y δελ ζεκαίλεη κε θαλέλαλ ηξφπν φηη ε x ππεξέρεη έλαληη
ηεο y.
Γεληθά ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ G={g1, g2,…gn} πνπ εληνπίδνληαη ζε απηφ ην ζηάδην ηεο
δηαδηθαζίαο αλάιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο, πξέπεη λα απνηειεί κηα ζπλεπή νηθνγέλεηα θξηηεξίσλ
(consistent family of criteria), δειαδή λα δηαζέηεη ηηο αθφινπζεο βαζηθέο ηδηφηεηεο:
1. Μνλνηνλία (monotonicity): Έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ ζεσξείηαη φηη δηαζέηεη ηελ ηδηφηεηα ηεο
κνλνηνλίαο εάλ θαη κφλν εάλ γηα θάζε δεχγνο ελαιιαθηηθψλ x θαη y γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη
θάπνην θξηηήξην giG ηέηνην ψζηεgi(x) >gi(y) γηα θάζε ji ζπκπεξαίλεηαη φηη x>y
2. Δπάξθεηα (exhaustivity): Έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ ζεσξείηαη φηη δηαζέηεη ηελ ηδηφηεηα ηεο
επάξθεηαο εάλ θαη κφλν εάλ γηα θάζε δεχγνο ελαιιαθηηθψλ x θαη y ηέηνηεο ψζηε gi(x)=gi(y)
γηα θάζε θξηηήξην giG, ζπκπεξαίλεηαη φηη x ~y .
3. Με πιενλαζκφο (non-redundancy): Έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ ζεσξείηαη φηη δηαζέηεη ηελ
ηδηφηεηα ηνπ κε πιενλαζκνχ εάλ θαη κφλν εάλ ε δηαγξαθή ελφο νπνηνπδήπνηε θξηηεξίνπ
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νδεγεί ζε παξαβίαζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο κνλνηνλίαο ή ηεο επάξθεηαο.
Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ θξηηεξίσλ, ζην ηξίην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο
ηνπ πξνβιήκαηνο θαζνξίδεηαη ε κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο ζχλζεζεο ησλ θξηηεξίσλ βάζεη ηνπ
νπνίνπ ζα αληηκεησπηζηεί ην αληηθείκελν ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο απηφ θαζνξίζηεθε ζην πξψην
ζηάδην (επηινγή, θαηάηαμε, ηαμηλφκεζε, πεξηγξαθή).
Σέινο, ζην ηέηαξην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ιακβάλνπλ ρψξα φιεο εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο νη
νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηνλ απνθαζίδνληα λα θαηαλνήζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππνδείγκαηνο
ζχλζεζεο ησλ θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίζηεθε ζην ηξίην ζηάδην θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία κε ηελ
νπνία εμάρζεθαλ ηα απνηειέζκαηα απηά. Έηζη, ν απνθαζίδσλ ζα είλαη ζε ζέζε λα πινπνηήζεη
κε επηηπρία ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζεη ππέξ απηψλ, εάλ απηφ
θξηζεί απαξαίηεην.

3.2. Δπηινγή Μεζόδνπ από ηηο Πνιπθξηηήξηεο Μεζόδνπο Λήςεο Απνθάζεσλ
πνπ ππάξρνπλ
3.2.1.Καηαγξαθή Κύξησλ Θεσξεηηθώλ Ρεπκάησλ Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο
Σα θχξηα ζεσξεηηθά ξεχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πνιπθξηηήξηα αλάιπζε είλαη
ηέζζεξα.
1. Ο

πνιπθξηηήξηνο

ή

πνιπζηνρηθφο

καζεκαηηθφο

πξνγξακκαηηζκφο

(Multiobjectivemathematicalprogramming).
Ο πνιπθξηηήξηνο ή πνιπζηνρηθφο καζεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί κηα γελίθεπζε ηνπ
θιαζηθνχ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε πνιιαπιψλ ππφ
κεγηζηνπνίεζε ή ειαρηζηνπνίεζε αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ. ε απηφ ην ηδηαίηεξν
πνιπθξηηήξην πξφβιεκα ην ζχλνιν ησλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ Α νξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν
γξακκηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηνλ Rξ ρψξν, ελψ ηα θξηηήξηα είλαη γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο
νξηδφκελεο ζην ίδην δηάζηεκα Rξ . Σν γεληθφ πξφβιεκα δηακνξθψλεηαη σο εμήο (RoyandVinke
1981):
[max]gj =cj1x1+ cj2x2+...cjpxp κε j =1,2,…, n
Τπφ ηνπο πεξηνξηζκνχο:
aj1x1 + aj2x2 + + ajpxp = bi κε i = 1,2,...,m
ή κε ηε κνξθή:
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(Α)  (Υ)= Β θαη
max (C) (X)
φπνπ: (Α), (Υ), (Β) θαη (C) είλαη πίλαθεο δηαζηάζεσλ mxp, px 1, mx 1 θαη nxp. Μέζα απφ ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ πνιπθξηηήξηνπ καζεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο
δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο:
o Πξνζέγγηζεαπνδνηηθψλιχζεσλ (efficientsolutionprocedure)
o Πξνγξακκαηηζκφο ζηφρσλ (goalprogramming)
o πλαηλεηηθφο πξνγξακκαηηζκφο (compromiseprogramming)

2. Θεσξία πνιπθξηηήξηαο ρξεζηκφηεηαο (MultiattributeUtilityTheory, MAUT)
Ζ ζεσξία ηεο πνιπθξηηήξηαο ρξεζηκφηεηαο (Multiattribute Utility Theory - MAUT) έρεη ηηο
ξίδεο ηεο ζηνπο Adams and Fagot (1959), Yntena and Torgerson (1961), Miller and Starr (1969)
θ.α., αλαπηχρζεθε θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ '60, θαη βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ζε θάζε
πξφβιεκα απφθαζεο ππάξρεη κηα πξαγκαηηθή ζπλάξηεζε εθηίκεζεο U νξηζκέλε ζην Α ηελ
νπνία ν απνθαζίδσλ επηζπκεί λα κεγηζηνπνηήζεη. ηφρνο ηεο ζεσξίαο ηεο ρξεζηκφηεηαο είλαη λα
αλαπαξαζηήζεη ηηο πξνηηκήζεηο ελφο απνθαζίδνληα κε ηελ κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο
ρξεζηκφηεηαο, ζπλζέηνληαο νξηζκέλα θξηηήξηα εθηίκεζεο:
u(g) = u (g1, g2 , gn)
πνπ g είλαη ην δηάλπζκα ησλ θξηηεξίσλ εθηίκεζεο g1, g2,…, gn. Σν πξφβιεκα δειαδή είλαη ε
επηινγή ηεο δξάζεο α* ε νπνία κεγηζηνπνηεί ηελ ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ηνπ απνθαζίδνληα:
u[g(a* )]= max{u[g(a)]}
πνπ g(a) είλαη ην δηάλπζκα απφδνζεο κηαο ελαιιαθηηθήο α ζην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ
εθηίκεζεο g. Σα θξηηήξηα κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ππφ θαζεζηψο βεβαηφηεηαο (certain) ή
αβεβαηφηεηαο (probabilistic). Γεληθά είλαη δπλαηή ε απνζχλζεζε ηεο ζπλάξηεζεο
πνιπθξηηήξηαο ρξεζηκφηεηαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλαξηήζεηο u1, u2,…,un ιακβάλνληαο ππφςε
ηελ αλεμαξηεζία ησλ πξνηηκήζεσλ. Καηά ζπλέπεηα είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ δηαθνξεηηθά
κνληέια ζπλαξηήζεσλ ρξεζηκφηεηαο.
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3. Θεσξία ζρέζεσλ ππεξνρήο (outrankingrelations)
ε αληίζεζε µε ηελ πνιπθξηηήξηα ζεσξία ρξεζηµφηεηαο, ζηφρνο ηεο ζεσξίαο ησλ ζρέζεσλ
ππεξνρήο δελ είλαη ε αλάπηπμε κηαο ζπλάξηεζεο βαζµνιφγεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε ζπλάξηεζε ρξεζηµφηεηαο, αιιά ε αλάπηπμε ελφο κεζνδνινγηθνχ
πιαηζίνπ πνπ επηηξέπεη ηελ πξαγµαηνπνίεζε δηµεξψλ ζπγθξίζεσλ κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. H ζρέζε ππεξνρήο S είλαη µηα δηµεξήο ζρέζε νξηδφµελε ζην ζχλνιν ησλ
ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, έηζη ψζηε: x‘ Sx‘‘ ε ελαιιαθηηθή x‘ είλαη ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ
θαιή φζν ε x‘‘.
Ζ γεληθή ηδέα ηεο ζρέζεο ππεξνρήο είλαη φηη ε ζχγθξηζε δπν νπνηνλδήπνηε ελαιιαθηηθψλ x‘ θαη
x‘‘ βαζίδεηαη ζηελ ηζρχ ησλ ελδείμεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ «ε ελαιιαθηηθή x‘ είλαη
ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ θαιή φζν ε x‘‘» (ζεηηθέο ελδείμεηο), θαζψο θαη ζηελ ηζρχ ησλ ελδείμεσλ
θαηά ηνπ ηζρπξηζκνχ απηνχ (αξλεηηθέο ελδείμεηο). Δθφζνλ ε ηζρχο ησλ ζεηηθψλ ελδείμεσλ είλαη
πςειή θαη ηαπηφρξνλα ε ηζρχο ησλ αξλεηηθψλ ελδείμεσλ είλαη πεξηνξηζκέλε, ηφηε κπνξεί λα
ζεσξεζεί φηη ηζρχεη ε ζρέζε ππεξνρήο x‘ Sx‘‘, δειαδή φηη ε ελαιιαθηηθή x‘ είλαη ηνπιάρηζηνλ
εμίζνπ θαιή φζν ε x‘‘.

4. Αλαιπηηθή – ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε (OrdinalRegression)
Υξεζηµνπνηεί ζπλαξηήζεηο ρξεζηµφηεηαο γηα ηε µνληεινπνίεζε θαη αλαπαξάζηαζε ησλ
πξνηηµήζεσλ ηνπ απνθαζίδνληα, ψζηε λα γίλεη επηινγή, θαηάηαμε ή ηαμηλφµεζε ησλ δηαθξηηψλ
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Ζ δηαθνξά µε ηελ Πνιπθξηηήξηα Θεσξία Υξεζηµφηεηαο έγθεηηαη ζηε
δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ηεο ζπλάξηεζεο ρξεζηµφηεηαο. Ζ αλάιπζε ησλ πξνηηµήζεσλ ηνπ
απνθαζίδνληα γίλεηαη µέζα ζε έλα πεξηνξηζµέλν ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ, ην ζχλνιν
αλαθνξάο. Ο απνθαζίδσλ εθθξάδεη ηηο ζπλνιηθέο ηνπ πξνηηµήζεηο γηα ηηο ελαιιαθηηθέο
ελέξγεηεο ηνπ ζπλφινπ αλαθνξάο αλάινγα µε ηε µνξθή πνπ πξέπεη λα έρεη ην απνηέιεζµα ηεο
αμηνιφγεζεο ή θαζνξίδνληαο µηα ηαμηλφµεζε ζε πξνθαζνξηζµέλεο νµάδεο. ηε ζπλέρεηα
ρξεζηµνπνηνχληαη

ηερληθέο

παιηλδξφµεζεο

πνπ

βαζίδνληαη

ζηνλ

Μαζεµαηηθφ

Πξνγξαµµαηηζµφ, απφ φπνπ πξνθχπηεη ε ζπλάξηεζε ρξεζηµφηεηαο ε νπνία ―αλαπαξάγεη‖ ηηο
απνθάζεηο ηνπ απνθαζίδνληα φπσο απηέο εθθξάζηεθαλ ζην ζχλνιν αλαθνξάο.

3.2.2. ύγθξηζε Κύξησλ Θεσξεηηθώλ Ρεπκάησλ θαη Δπηινγή
Οπζηαζηηθά, ε αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα ιήςεο
απνθάζεσλ κέζσ κηαο αθξηβψο αληίζεηεο δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ αθνινπζείηαη
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απφ ηελ πνιπθξηηήξηα ζεσξία ρξεζηκφηεηαο θαη ηε ζεσξία ησλ ζρέζεσλ ππεξνρήο . Πην
ζπγθεθξηκέλα, ηφζν ε πνιπθξηηήξηα ζεσξία ρξεζηκφηεηαο φζν θαη ε ζεσξία ησλ ζρέζεσλ
ππεξνρήο, ζθνπφ έρνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ απνθαζίδνληα ζηε ζχλζεζε ησλ θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο, κέζσ ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ ππνδείγκαηνο ην νπνίν έρεη ηε κνξθή κηαο
ζπλάξηεζεο ρξεζηκφηεηαο ή κηαο ζρέζεο ππεξνρήο. Απηή είλαη κηα εκπξφζζηα δηαδηθαζία
(forward) ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ απνθαζίδνληα. Ο απνθαζίδσλ
θαζνξίδεη φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ ππνδείγκαηνο ζχλζεζεο ησλ θξηηεξίσλ, ππνζηεξηδφκελνο
απφ έλαλ εμεηδηθεπκέλν αλαιπηή, ν νπνίνο δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία ζηε
ρξεζηκνπνηνχκελε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. Αληίζεηα, ε αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε
αθνινπζεί κηα αλάζηξνθε δηαδηθαζία (backward). Θεσξεί φηη ν απνθαζίδσλ αθνινπζεί
(ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα) έλα ζχζηεκα αμηψλ θαη πξνηηκήζεσλ, ην νπνίν ηνλ νδεγεί ζηηο
απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη. Ζ αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε δελ πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ηηο
απνθάζεηο απηέο δεηψληαο απφ ηνλ απνθαζίδνληα λα θαζνξίζεη, άκεζα, πιεξνθνξίεο σο πξνο
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ειήθζεζαλ, φπσο γίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ππνδεηγκάησλ ζχλζεζεο
ησλ θξηηεξίσλ βάζεη ηεο πνιπθξηηήξηαο ζεσξίαο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο ζεσξίαο ησλ ζρέζεσλ
ππεξνρήο. Αληίζεηα, πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο
κέζσ ηεο αλάιπζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Ζ αλάιπζε απηή νδεγεί ζηνλ θαζνξηζκφ φισλ ησλ
παξακέηξσλ ηνπ ππνδείγκαηνο ζχλζεζεο ησλ θξηηεξίσλ, έηζη ψζηε ην αλαπηπζζφκελν
ππφδεηγκα λα αλαπαξάγεη ηηο απνθάζεηο ηνπ απνθαζίδνληνο κε ηνλ πιένλ πηζηφ ηξφπν.
Ζ πνιπθξηηήξηα ζεσξία ρξεζηκφηεηαο θαη ε ζεσξία ησλ ζρέζεσλ ππεξνρήο, νπζηαζηηθά
ζπλζέηνπλ ηα δεδνκέλα ελφο πξνβιήκαηνο ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα, ελψ,
αληίζεηα, ε αλαιπηηθή-ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε αλαιχεη ηα ππάξρνληα δεδνκέλα (ζχλνιν
αλαθνξάο) ψζηε λα εληνπίζεη ην ππφδεηγκα πνπ αλαπαξηζηά φζν πην πηζηά γίλεηαη ην ζχζηεκα
αμηψλ θαη πξνηηκήζεσλ ηνπ απνθαζίδνληνο. Οη βάζεηο ηεο αλαιπηηθήο-ζπλζεηηθήο πξνζέγγηζεο
εληνπίδνληαη ζηε δηαπίζησζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπρλά παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία
απφζπαζεο απφ ηνπο απνθαζίδνληεο, πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην ζχζηεκα αμηψλ θαη
πξνηηκήζεσλ πνπ ηνπο δηέπεη. Πνιιέο θνξέο νη απνθαζίδνληεο αδπλαηνχλ λα παξάζρνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο, είηε ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, είηε γηαηί απιά αδπλαηνχλ λα απνζαθελίζνπλ
επαθξηβψο ηηο παξακέηξνπο πνπ αζπλείδεηα ιακβάλνπλ ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ
απνθάζεσλ ηνπο. Αληίζεηα, είλαη ζπλήζσο πνιχ επθνιφηεξν λα δηαηππψζνπλ ηηο ίδηεο ηηο
απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ, ρσξίο λα θαζνξίζνπλ θακία επηπιένλ παξάκεηξν πνπ λα ζρεηίδεηαη
κε ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. ηα πιαίζηα ηεο αλαιπηηθήο-ζπλζεηηθήο πξνζέγγηζεο
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είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε θάζε κνξθήο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη απνθάζεηο απηέο. πλήζσο
εθθξάδνληαη ζε κηα κνλφηνλε θιίκαθα κέζσ ηεο θαηάηαμεο ή ηαμηλφκεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. Παξάιιεια φκσο δχλαηαη λα εθθξαζηνχλ ζε κνξθή ελφο δείθηε (πφζεο θνξέο
κηα ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνηηκάηαη κηαο άιιεο) ή αθφκα λα παξέρνπλ θαη
πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο φπσο ε θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην θάζε
θξηηήξην αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ε ηεξάξρεζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο κε βάζε ηε
ζεκαληηθφηεηα ηνπο.
Πίλαθαο 2 χθξηζε Κχξησλ Θεσξεηηθψλ Ρεπκάησλ Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο
Μέζνδνο
Πνιπθξηηήξηα Θεσξία

Πιενλεθηήκαηα


Υξεζηκφηεηαο

Αλαπαξάζηαζε πνηνηηθψλ
παξαγφλησλ



Απνηχπσζε ηεο ινγηθήο
ηνπ απνθαζίδνληα



Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ

Μεηνλεθηήκα


απφθαζεο




Απνηχπσζε ηεο ινγηθήο
ηνπ απνθαζίδνληα



Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ
απνθάζεσλ



Παξαρσξήζεηο κεηαμχ
θξηηεξίσλ



Αβεβαηφηεηα ησλ
εθηηκήζεσλ

κνληέινπ απφθαζεο
Αλαιπηηθή- πλζεηηθή Πξνζέγγηζε

Καηαλφεζε ηνπ κνληέινπ



Καηαλφεζε ηνπ κνληέινπ
απφθαζεο



Δηζαγσγή ησλ Γεδνκέλσλ



Τπνθεηκεληθέο θξίζεηο



Μνληεινπνίεζε ηνπ

Σαμηλφκεζε ζε ζαθψο
νξηζκέλεο θαηεγνξίεο

Θεσξία ρέζεσλ Τπεξνρήο

Αλαιπηηθή Ηεξάξρεζε



Δλαιιαθηηθέο



Πξνθίι



Καηψθιηα θξηηεξίσλ



Κιίκαθα θξηηεξίσλ



Μνληεινπνίεζε ηνπ
πξνβιήκαηνο



Αλαπαξάζηαζε πνηνηηθψλ

πξνβιήκαηνο


Ολνκαζηηθή ηαμηλφκεζε



Αηζηφδνμε θαη
απαηζηφδνμε πξφβιεςε



ζρεηηθψλ ζπγθξίζεσλ


Καηαλφεζε κνληέινπ
απφθαζεο

Γχζθνιε
επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ

παξαγφλησλ


Μεγάινο αξηζκφο

κνληέινπ


Φαηλφκελν ηεο
αλαζηξνθήο ησλ
αμηνινγήζεσλ
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ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ αμηνινγνχλ εγρεηξήκαηα θαίλεηαη λα επηιέγνληαη νη Θεσξίεο
ρέζεσλ Τπεξνρήο θαη ε Θεσξία Υξεζηκφηεηαο σο θχξηα ξεχκαηα.

3.2.3.Καηαγξαθή Βαζηθώλ Πνιπθξηηήξησλ Μεζόδσλ Λήςεο Απνθάζεσλ
3.2.3.1. Θεσξία Υξεζηκόηεηαο
Μέζνδνο MAUT
Σν ζχζηεκα ρξεζηκφηεηαο/ αμηψλ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ πνπ
ελνπνηεί ηελ πξνηίκεζε ηνπ απνθαζίδνληα κε ηα ππφινηπα θξηηήξηα επηινγήο. Σν ζχζηεκα
αμηψλ παξέρεη έλα πνζνηηθφ κέηξν πνπ νδεγεί ηνλ θάζε απνθαζίδνληα ζηελ απφθαζε.
H κέζνδνο MAUT (Multi-AttributeUtilityTheory) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βνεζήζεη ηνπο ιήπηεο
απνθάζεσλ λα απνθηήζνπλ θξίζε γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο
πξνηεξαηφηεηεο. Ζ κέζνδνο δελ απνβιέπεη ζηελ αλαθάιπςε ή ηελ απφδεημε ηεο ¨αιήζεηαο¨.
Σα θχξηα ζηνηρεία κίαο πνιπθξηηήξηαο κεζφδνπ είλαη :
o

Μία ηηκή γηα ηε ζπλνιηθή ρξεζηκφηεηα κίαο επηινγήο

o

Καζνξηζκέλα βάξε γηα κεκνλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά

o

Μέηξα απφδνζεο ησλ επηινγψλ έλαληη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ

o

Έλα πξνζζεηηθφ θαλφλα πνπ λα πεξηθιείεη φια ηα κέηξα απφδνζεο

Σν καζεκαηηθφ κνληέιν ηεο κεζφδνπ MAUT είλαη:

UY=

𝑖

𝑤𝑖𝑢𝑖, 𝑌

φπνπ UYείλαη ε ζπλνιηθή ρξεζηκφηεηα ή ηηκή ηνπ πξντφληνο Τ,  ν πξνζζεηηθφο θαλφλαο πνπ
δελ είλαη πάληνηε έλα άζξνηζκα, w ην βάξνο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ i, θαη uε ρξεζηκφηεηα ηνπ
πξντφληνο Τ ζε ζρέζε κε ηνi. ΖUYείλαη ε ζπλάξηεζε πνπνξίδεη ηελ πεξηνρή πνπ αληηζηνηρεί
ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Ζ ρξεζηκφηεηα πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθά γηα λα αζξνηζηεί, σο κία
ζπλάξηεζε απφ κέηξα ρξεζηκφηεηαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ θξίζε ηνπ θαζελφο θαη ζηελ
πεηζαξρία γηα ηελ απφθηεζε ησλ κέηξσλ ησλ πξντφλησλ θαη ηε ρξήζε ησλ ζπλαξηήζεσλ
κεηαηξνπήο ψζηε λα απνηξέςεη ηελ νκνηφηεηα ηεο ινγηθήο. Απηφ ην κνληέιν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί κε δηάθνξεο παξαιιαγέο. (Wallnau,1998).
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Μέζνδνο MAVT
Ζ πξφζεζε ηνπ MAVT είλαη λα θαηαζθεπάζεη έλα κέζν ζπζρέηηζεο ελφο πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ
κε θάζε ελαιιαθηηθή ιχζε, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί κηα ζεηξά πξνηηκήζεσλ γηα ηηο
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο εθηηκήζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ ππεχζπλνπ ιήςεο
απνθάζεσλ. Γηα λα γίλεη απηφ, ην MAVT ππνζέηεη φηη ζε θάζε πξφβιεκα απφθαζεο ππάξρεη
κηα πξαγκαηηθή ζπλάξηεζε ηηκψλ U πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ππεχζπλνπ ιήςεο
απνθάζεσλ. Απηή ε ζπλάξηεζε U ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
θάζε ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο ζε κία κφλν ηηκή. Ζ ελαιιαθηηθή ιχζε κε ηελ θαιχηεξε ηηκή
ππνδεηθλχεηαη σο ε θαιχηεξε.
Ζ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ MAVT απνηειείηαη απφ ηα
αθφινπζα ηέζζεξα βήκαηα:

1.

Οξηζκφο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ: πξνζδηνξηζκφο ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ πξέπεη

λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο.
2.

Δπηινγή θαη νξηζκφο θξηηεξίσλ: πξνζδηνξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ή ησλ δεηθηψλ

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθαζε.
3.

Αμηνιφγεζε ησλ βαζκνινγηψλ γηα θάζε ελαιιαθηηθή ζε φξνπο θάζε θξηηεξίνπ:

εθρψξεζε ηηκψλ ζε θάζε απνηέιεζκα ή δείθηε γηα φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.
4.

Γηαθχξσζε ηεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο: ππνινγίδεηαη ζπλνιηθή βαζκνινγία γηα θάζε

ελαιιαθηηθή ιχζε εθαξκφδνληαο κηα ζπλάξηεζε ηηκήο U ζε φιεο ηηο βαζκνινγίεο.
Σα πξψηα ηξία βήκαηα είλαη ηα ίδηα φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο MCA. Σν βήκα 4
είλαη εηδηθφ γηα ην MAVT. Σν MAVT βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ζε θάζε πξφβιεκα απφθαζεο
ππάξρεη κηα ζπλάξηεζε πξαγκαηηθήο ηηκήο U πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ
ηνλ ππεχζπλν ιήςεο απνθάζεσλ. Απηή ε ζπλάξηεζε ζπγθεληξψλεη γηα θάζε ελαιιαθηηθή aj (j
= 1..M) ηα θξηηήξηα ci (i = 1..N) πνπ εμεηάδνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν ιήςεο απνθάζεσλ. Σν
πξφβιεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε γεληθή κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο U κπνξεί λα δηακνξθσζεί σο:

Ζ ζπλάξηεζε U πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε ελαιιαθηηθή
ιχζε, ε νπνία είλαη κηα αξθεηά δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Ο θαλφλαο απφθαζεο εληφο
ηνπ MAVT είλαη έλαο πιήξεο αληηζηαζκηζηηθφο θαλφλαο, δειαδή ηα θαιά θξηηήξηα κπνξνχλ λα
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εμηζνξξνπήζνπλ πιήξσο ηα θαθά. εκεηψζηε φηη εάλ ιεθζνχλ ππφςε ηα πεξηβαιινληηθά θαη ηα
νηθνλνκηθά θξηηήξηα, ε πιήξεο απνδεκίσζε ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη ζησπεξά ηελ πιήξε
ππνθαηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ (Munda, 1995).
Οη ζεσξεηηθέο έλλνηεο ηνπ MAVT πεξηγξάθεθαλ απφ ηνπο Fishburn (1967) θαη Keeney and
Raiffa (1976). Γηαθνξεηηθέο ηερληθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο γεληθήο αμίαο ζπλάξηεζεο U
κπνξνχλ επίζεο λα βξεζνχλ ζην Winterfeldt and Edwards (1986) θαη French (1988). Ζ
απινχζηεξε κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο ηηκψλ U είλαη ε κνξθή πξφζζεηνπ. ηελ πξφζζεηε κνξθή,
ε ζπλάξηεζε U κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο Ui, νη νπνίεο απμάλνπλ απζηεξά ηηο
πξαγκαηηθέο ιεηηνπξγίεο.
ηε ζπλέρεηα, ε ζπλάξηεζε U κπνξεί λα αλαθηεζεί πξνζζέηνληαο ηηο ππν-ιεηηνπξγίεο Ui. Με
απηφ ηνλ ηξφπν, θάζε θξηηήξην έρεη ηε δηθή ηνπ ιεηηνπξγία ηηκήο, ε νπνία απινπνηεί ηε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπλάξηεζεο U.
Μέζνδνο UTA
Ζ κέζνδνο UTA (Utility Additive) ζχκθσλα κε ηνπο Jacquet‐Lagrèze and Siskos (1982), είλαη
κηα πνιπθξηηήξηα κέζνδνο θαηάηαμεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο
ησλ πξνηηκήζεσλ θαη αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο κνλφηνλεο παιηλδξφκεζεο πνπ είλαη
ην εμήο: Έρνληαο κηα δνκή πξνδηάηαμεο ησλ πξνηηκήζεσλ, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηηο
ζρέζεηο απφιπηεο (απζηεξήο) πξνηίκεζεο Ρ θαη απφιπηεο αδηαθνξίαο Η, πάλσ
ζε έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ,πξέπεη λα πξνζδηνξηζζεί έλα ζχλνιν αζξνηζηηθψλ ζπ
λαξηήζεσλ ρξεζηκφ-ηεηαο, κε

ηέηνην

ηξφπν,

ψζηε

απηέο

λα

ζπκθσλνχλ,

ζηνλ

κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, κε ηε δεδνκέλε αξρηθή πξνδηάηαμε ηνπ απνθαζίδνληα. Ζ
νηθνγέλεηα κεζφδσλ UTA πεξηιακβάλεη επίζεο, ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: UTASTAR
Siskos and Yannacopoulos (1985), UTA‐II [Siskos (1980)], θαη Quasi‐UTA [Beuthe et al.
(2000)].
Μέζνδνο UTADIS
Ζ κέζνδνο UTADIS

(UTilités Additives

DIScriminantes)

[Devaud

et

al.

(1980);

Jacquet‐Lagrèze (1995); Zopounidis and Doumpos (1997a)] είλαη θη απηή κηα κέζνδνο
κνλφηνλεο παιηλδξφκεζεο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο πνιπθξηηήξηαο
αλάιπζεο απνθάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ηαμηλφκεζεο. Με δεδνκέλε
κηα πξνθαζνξηζκέλε ηαμηλφκεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ ζε νκάδεο, ζθνπφο ηεο κεζφδν
π είλαη ε αλάπηπμε ελφο κνληέινπ πξνζζεηηθήο ρξεζηκφηεηαο θαη ν ππνινγηζκφο ησλ
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θαηάιιεισλ νξίσλ ρξεζηκνηήησλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ηαμηλφκεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ
ελεξγεηψλ ζηηο νκάδεο πνπ αλήθνπλ, κε ην ειάρηζην ζθάικα ηαμηλνκήζεσλ.
Τπάξρνπλ, επίζεο, θαη παξαιιαγέο ηεο κεζφδνπ UTADIS: UTADISI, UTADISII, UTADISIII
[Zopounidis and Doumpos (1997a,1997b); Doumpos and Zopounidis (1998); Zopounidis and
Doumpos (1998a,1998b, 1999). Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε κέζνδνο Μ.Ζ.DIS
[Zopounidis and Doumpos (2000b)]. Οη παξαπάλσ κέζνδνη απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ
αλάπηπμε πνιιψλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ. Μηα πνιχ
θαιή επηζθφπεζε ησλ κεζφδσλ ηεο νηθνγέλεηαο UTA θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ
πξνέθπςαλ απφ απηέο, ππάξρεη ζηα άξζξα ησλ Jacquet‐Lagrèze and Siskos (2001)
θαη Siskos et al.(2004).

Μέζνδνο AHP
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε ηεξαξρίεο έρεη απνδεηρζεί σο έλαο απφ ηνπο ρξεζηκφηεξνπο
ηξφπνπο ηαμηλφκεζεο απφ πνιχ παιηά. Ζ AHP δε κεηξά θάζε παξάγνληα πνπ αιιειεπηδξά κε
θάπνηα ελαιιαθηηθή απφθαζε ή θάπνην θξηηήξην κεκνλσκέλα αιιά ζε ζρεηηθή ζχγθξηζε κε
θάπνηνλ αληίζηνηρν παξάγνληα. Με ιίγα ιφγηα βαζκνινγεί ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ελφο
παξάγνληα ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζεκαληηθφηεηα θάπνηνπ άιινπ, βαζίδεηαη δειαδή απνθιεηζηηθά
ζηηο δπαδηθέο ζπγθξίζεηο, νη νπνίεο παξέρνπλ, κέζα απφ ηελ θιίκαθα ηνπ Saaty, θαη ην
κεηξήζηκν απνηέιεζκα. Δίλαη πξνθαλέο σζηφζν, φηη ιφγσ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο είλαη
δχζθνιν λα δνπιέςεη θαλείο βαζηδφκελνο ζηελ θξίζε ηνπ απνθαζίδνληνο ή αθφκε θαη ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Γηα ην ιφγν απηφ κειεηήζεθε ηδηαίηεξα ε ζπλέπεηα ηεο θξίζεο θαη ε
εγθπξφηεηα ηεο. πσο ζα θαλεί θαη ζηελ πνξεία ηεο αλάιπζεο, ζηελ AHP ν έιεγρνο ζπλέπεηαο
παίδεη πνιχ βαζηθφ ξφιν πξηλ ηελ απνδνρή νπνηνπδήπνηε απνηειέζκαηνο.
Ζ δνκή ηεο κεζφδνπ μεθηλά δηαρσξίδνληαο ην πξφβιεκα ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα θαη ζηε
ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηεί δπαδηθέο ζπγθξίζεηο ψζηε λα θαζνξίζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζε θάζε
ηεξαξρία. Ζ AHP βαζίδεηαη νπζηαζηηθά ζε ηξεηο αξρέο (Saaty, 1986) :
o Απνζύλζεζε : χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο απνζχλζεζεο γηα λα θαηαζθεπαζηεί κηα
ηεξαξρία, ε νπνία απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο κεζφδνπ, πξέπεη λα εληνπηζηνχλ
ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ
είλαη απαξαίηεηε ε απνζχλζεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε επίπεδα κε ηελ κνξθή
δέληξνπ. ην πξψην επίπεδν ηνπ δέληξνπ βξίζθεηαη ν ηειηθφο ζηφρνο – απφθαζε.
Αθνινπζείηαη απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ζην δεχηεξν
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επίπεδν, ηα ππνθξηηήξηα απηψλ ζην ηξίην θαη ζπλερίδεηαη κε αλάινγν ηξφπν. Κάζε
επίπεδν ινηπφλ, είλαη ε απνζχλζεζε ηνπ αθξηβψο πξνεγνχκελνπ. Με ηνλ ηξφπν
απηφ ην πξφβιεκα, ζπάεη ζε επηκέξνπο θνκκάηηα: γεληθέο έλλνηεο, νη νπνίεο είλαη
αβέβαηεο, γίλνληαη πην εηδηθέο θαη ζαθείο. ην ηειεπηαίν επίπεδν ηνπ δέληξνπ
παξαζέηνληαη νη ελαιιαθηηθέο απνθάζεηο.
o ρεηηθέο ζπγθξίζεηο: Οη ζπγθξίζεηο θαηά δεχγε πνπ αθνινπζνχλ ηελ απνζχλζεζε
ηνπ πξνβιήκαηνο, πνζνηηθνπνηνχλ ηελ ζεκαζία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ (ή
ππνθξηηεξίνπ) ζην εθάζηνηε επίπεδν ζε ζρέζε κε ην θάζε ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη
ζην αλψηεξν αθξηβψο επίπεδν. Μέζσ ησλ ζπγθξίζεσλ απηψλ πξνθχπηνπλ νη
πίλαθεο πξνηηκήζεσλ, νη νπνίνη παξέρνπλ ζηε ζπλέρεηα ηελ εθηίκεζε ησλ
ζρεηηθψλ βαξψλ γηα θάζε θξηηήξην (ή ππνθξηηήξην) θαη γηα θάζε ελαιιαθηηθή.
o ύλζεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ: Σα ζρεηηθά βάξε πνπ ππνινγίδνληαη κέζσ ησλ
πηλάθσλ πξνηηκήζεσλ ππνδεηθλχνπλ ηελ ζχλζεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ε νπνία
νδεγεί ελ ζπλερεία ζηελ θαηαζθεπή ηεο ηεξαξρίαο.
Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ηεξαξρηψλ (Saaty, 1980):
1. Ζ ηεξαξρηθή αλαπαξάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζην λα
πεξηγξάθεη πσο νη αιιαγέο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζηα αλψηεξα επίπεδα, επεξεάδνπλ ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ ζηα ρακειφηεξα επίπεδα.
2. Γίλνπλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ζηα
ρακειφηεξα επίπεδα θαη παξέρνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ ζθνπψλ
ηνπο ζηα πςειφηεξα επίπεδα. Δπηπιένλ, νη πεξηνξηζκνί ζηα ζηνηρεία ελφο επηπέδνπ
αληηπξνζσπεχνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζην ακέζσο πςειφηεξν επίπεδν, εμαζθαιίδνληαο
φηη ηθαλνπνηνχληαη. Γηα παξάδεηγκα, ε θχζε κπνξεί λα ιακβάλεηαη σο παξάγνληαο ηνπ
νπνίνπ ν ζηφρνο λα είλαη ε ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ θαη λα ππφθεηληαη ζε
νξηζκέλνπο λνκνχο σο πεξηνξηζκνχο.
3. Σα θπζηθά ζπζηήκαηα ζπληίζεληαη ηεξαξρηθά, δειαδή κέζσ κηαο δηαξζξσηηθήο θαηαζθεπήο
ρσξίδνληαη ζε ελφηεηεο – επίπεδα θαη ηειηθψο ζπλζέηνληαη νη ελφηεηεο κεηαμχ ηνπο. Απηά
ηα ζπζηήκαηα εμειίζζνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα απφ απηά πνπ ζπληίζεληαη ζαλ ζχλνιν.
Oη ηεξαξρίεο σο ζπζηήκαηα είλαη ζηαζεξά θαη ηαπηφρξνλα επέιηθηα. ηαζεξά γηαηί νη
κηθξέο αιιαγέο έρνπλ κηθξή επίδξαζε θαη επέιηθηα γηαηί νη πξνζζήθεο ζε κηα θαιά δνκεκέλε
ηεξαξρία δελ δηαηαξάζζνπλ ηελ απφδνζε ηεο σο ζχζηεκα.

87

Αμηνιόγεζε Νενθπώλ Δπηρεηξήζεσλ ζηνλ Σνκέα ησλ Έμππλσλ Πόιεσλ κε ηε Μέζνδν ηεο Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο

3.2.3.2.

Θεσξία ρέζεσλ Τπεξνρήο

Μέζνδνο Naiade
Δίλαη κέζνδνο MCDA πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Giuseppe Munda (1995), ηνπ νπνίνπ
ν πίλαθαο επηπηψζεσλ ή αμηνιφγεζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα
θαη ζπγθεθξηκέλα νη ηηκέο πνπ απνδίδνληαη ζηα θξηηήξηα γηα θάζε ελαιιαθηηθή κπνξεί λα
εθθξάδνληαη κε ηε κνξθή ηξαγαλψλ, ζηνραζηηθψλ, αζαθψλ αξηζκψλ ή γισζζηθψλ εθθξάζεσλ.
Ωο εθ ηνχηνπ, επηηξέπεη ηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ πνπ επεξεάδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο
αβεβαηφηεηαο. Δίλαη κηα δηαθξηηή κέζνδνο θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ξεηά ε ζηάζκηζε ησλ
θξηηεξίσλ. Ζ κέζνδνο πινπνηείηαη απφ κηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ πνπ νλνκάδεηαη NAIADE.
Απφ δηαδηθαζηηθή άπνςε, ε κέζνδνο απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα:
1. ηε ζχγθξηζε ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ αλά δεχγε
2. ν ζπλππνινγηζκφο φισλ ησλ θξηηεξίσλ
3. ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ (Mundaetal., 1994, Munda 1995,
Menegolo θαη GuimarãesPereira 1996).
Σν βήκα 1 απαηηεί ζχγθξηζε ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ αλά δεχγε. Σν πξψην βήκα είλαη ε
θαηαζθεπή κηαο κήηξαο αμηνιφγεζεο Δ, ε νπνία είλαη έλαο πίλαθαο m-by-n πνπ ραξαθηεξίδεηαη
απφ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο m θαη απφ n ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Οη ζπληζηψζεο ηνπ είλαη
πνηνηηθέο ή πνζνηηθέο εγγξαθέο, νη νπνίεο εθθξάδνπλ κε ζεηξέο ηελ απφδνζε θάζε
ελαιιαθηηθήο ζε ζρέζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο j (j
= 1, 2, ..., m) θαη έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ i (i = 1, 2, ..., n) ej

θαη ε θαηά δεχγε ζχγθξηζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ (κε αλαθνξά ζε θάζε θξηηήξην) γίλεηαη
κε ηελ έλλνηα ηεο «ζεκαζηνινγηθήο απφζηαζεο» κεηαμχ δχν αζαθψλ ζπλφισλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, αλ S1 θαη S2 είλαη δχν αζαθείο νκάδεο θαη 1 θαη 2 είλαη αληίζηνηρα είλαη δπλαηφλ
λα νξίζεηε δχν λέεο ιεηηνπξγίεο:
Δάλ κΑ1(x) θαη κΑ2(x) είλαη δχν εμαξηεκέλεο ζπλαξηήζεηο, κπνξνχκε λα πνχκε :
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f(x) = k1κΑ1(x) θαη g(y) = k2 κΑ2(x)
φπνπ f(x) θαη g(y) είλαη δχν ζπλαξηήζεηο πνπ απνθηήζεθαλ κε ηε δεκηνπξγία λέαο θιίκαθαο
γηα ηηο ηεηαγκέλεο ησλ κΑ1(x) θαη κΑ2(x) κέζσ ησλ k1 θαηk2, έηζη ψζηε νη πεξηνρέο ησλ f(x) θαη
g(y) λα είλαη ίζε κε 1.
Ζ απφζηαζε κεηαμχ φισλ ησλ ζεκείσλ ησλ εμαξηεκέλσλ ζπλαξηήζεσλ ππνινγίδεηαη σο εμήο :
S d ( f ( x), g ( y))    | x  y | f ( x) g ( y)dydx
x y

Δπνκέλσο, φηαλ ε ηνκή είλαη άδεηα, ε απφζηαζή ηνπο είλαη ίζε κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ
πξνζδνθψκελσλ ηηκψλ ηνπο. ηαλ ε ηνκή κεηαμχ δχν αζαθψλ ζπλφισλ δελ είλαη άδεηα, ηφηε ε
απφζηαζή ηνπο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνζδνθψκελσλ. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ηζρχεη:


S d ( f ( x), g ( y )) 





 ( y  x) f ( x) g ( y)dydx 

 x



x

  ( x  y) f ( x) g ( y)dydx

 

Απφ ζεσξεηηθή πιεπξά, βγαίλνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:
1) Ζ απφιπηε κεηξηθή ηηκή είλαη κία ηδηαίηεξε πεξίπησζε απηνχ ηνπ ηχπνπ απφζηαζεο,
2) Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ ελφο αζαθή αξηζκνχ θαη ελφο ζαθή αξηζκνχ είλαη ίζε κε ηε
δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξνζδνθψκελεο ηηκήο ηνπ αζαθή αξηζκνχ θαη ηεο ηηκήο ηνπ ζαθή
αξηζκνχ πνπ εμεηάδνληαη,
3) Μέζσ απηήο ηεο ζεκαζηνινγηθήο απφζηαζεο, ην πξφβιεκα ηεο ρξήζεο κφλν κίαο
πιεπξάο ησλ εμαξηεκέλσλ ζπλαξηήζεσλ, πνπ είλαη θνηλφ ζηηο πεξηζζφηεξεο
θιαζζηθέο πνιπθξηηήξηεο κεζφδνπο, μεπεξληέηαη,
4) Σέινο, ζηνραζηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε

Μέζνδνη ELECTRE
Μία βαζηθή κέζνδνο ζην ρψξν ησλ ζρέζεσλ ππεξνρήο είλαη ε ΔLECTRE (ζε φιεο ηηο κνξθέο
ηεο), ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Bernard Roy (1968, 1978, 1991, 1996) σο απάληεζε ζηηο
ειιείςεηο ησλ κεζφδσλ ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ππήξραλ σο ηφηε (Buchanan et al., 1999).
Οη κέζνδνη ηεο νηθνγέλεηαο ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisantla Réalité) απνηεινχλ
ηελ πξψηε θαη ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία κεζφδσλ, ε νπνία βαζίζηεθε ζην κνληέιν ησλ
ζρέζεσλ ππεξνρήο. Σν ζχλνιν ησλ κεζφδσλ απηήο ηεο νηθνγέλεηαο θέξεη ην φλνκα ηνπ Bernard
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Roy, (1968, 1978, 1991, 1996) σο απάληεζε ζηηο ειιείςεηο ησλ κεζφδσλ ιήςεο απνθάζεσλ
πνπ ππήξραλ σο ηφηε φπσο ε κέζνδνο MARSAN ηεο επξσπατθήο εηαηξίαο SEMA ην 1965 ε
νπνία βαζηδφηαλ ζε κηα αζξνηζηηθή κέζνδν κε βάξε (Buchanan et al., 1999). Ο Bernard Roy
εμάιινπ είλαη θαη ν εκπλεπζηήο ηεο ηδέαο ηεο ζεσξίαο ησλ ζρέζεσλ ππεξνρήο, (1965). Ζ
νηθνγέλεηα ησλ πνιπθξηηήξησλ κεζφδσλ ELECTRE εθαξκφζηεθε επξέσο ζε δηάθνξα
πξνβιήκαηα, εληάζζνληαη δε ζηε γαιιηθή ζρνιή ησλ κεζφδσλ ζρέζεσλ ππεξνρήο, νη νπνίεο
ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θαλφλα ηεο πιεηνςεθίαο ζε κηα ζρέζε ππεξνρήο ζε αληίζεζε κε ηελ
ακεξηθαληθή ζρνιή ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηνλ θαλφλα ηεο ζπκθσλίαο ζηελ ηδέα ηεο θπξηαξρίαο.
ηφρνο είλαη λα νξηζηεί ε θαηάιιειε ελαιιαθηηθή ε νπνία είλαη ζρεηηθά θαιή ζε κηα
πιεηνςεθία θξηηεξίσλ, ρσξίο λα είλαη πνιχ θαθή ζηα ππφινηπα θξηηήξηα. θαη είλαη ηδηαίηεξα
ρξήζηκε φηαλ έλαο κεγάινο αξηζκφο ελαιιαθηηθψλ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ψζηε λα δηεπθνιπλζεί
ε πεξαηηέξσ ιεπηνκεξήο ζεψξεζή ηνπο. Τπάξρνπλ πέληε βαζηθέο κνξθέο ηεο ELECTRE - Η, ΗΗ,
ΗΗΗ, ΗV θαη TRI -ε θαζεκία ιίγν δηαθνξεηηθή απφ ηελ άιιε ζε φξνπο απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ
θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. Σν 1968 αλαπηχρζεθε ε ELECTREI απφ ηνλ Roy
γηα λα ηελ αθνινπζήζνπλ αξγφηεξα ην 1971,1973 ε ELECTREII απφ ηνπο Roy θαη Bertier, ην
1978 ε ELECTREIII απφ ηνλ Roy, ην 1982 ε ELECTREIV απφ ηνπο Hugonnard θαη Roy, ην
1984 θαη 1991 ε παξαιιαγή ELECTREIs απφ ηνπο Roy θαη Skalka, ε ELECTRE – TRI ην
1992 απφ ηνλ Yu θαη ην 1993 απφ ηνπο Roy θαη Bouyssou θαη ην 1996 ε παξαιιαγή ηεο
ELECTREIII απφ ηνλ Roy. ιεο νη κέζνδνη βαζίδνληαη ζηηο ίδηεο βαζηθέο ηδέεο αιιά δηαθέξνπλ
ζηε ιεηηνπξγία θαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ θνηλή νλνκαζία ησλ κεζφδσλ, ηηο
πεξηγξάθεη αξρηθά σο ζεηξηαθέο κεζφδνπο ειάηησζεο. Ο Bertier (1975) ηηο θαηαηάζζεη ζηηο
αιγεβξηθέο κεζφδνπο – γηα λα ηηο δηαθνξνπνηήζεη απφ ηηο «γεσκεηξηθέο» κεζφδνπο ηεο
αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Οπζηαζηηθά φκσο, πξφθεηηαη γηα κεζφδνπο πνπ επηηπγράλνπλ ηελ
ζχλζεζε ησλ κεξηθψλ δηαηάμεσλ – φπσο απηέο εηζάγνληαη απφ ηα δηαηεηαγκέλα θξηηήξηα. Ζ
δεκηνπξγία ηεο θάζε κεζφδνπ αλαιχεηαη ζε δχν ζηάδηα: ζην ζηάδην θαηαζθεπήο ηεο ζρέζεσο
ππεξνρήο θαη ζην ζηάδην εμεξεχλεζεο.

Κάζε κέζνδνο έρεη θαη ηα δηθά ηεο ηδηαίηεξα

ραξαθηεξηζηηθά θαη ρξεζηκνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζέινπκε λα
επηιχζνπκε. Ζ ELECTREI θαη Is είλαη πξνζαξκνζκέλεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
επηινγήο, νη ELECTREII, III θαη IV γηα πξνβιήκαηα θαηάηαμεο.
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ELECTREI
Ζ κέζνδνο είλαη πνιχ απιή θαη ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κφλν φηαλ φια ηα θξηηήξηα έρνπλ
θσδηθνπνηεζεί ζε αξηζκεηηθέο θιίκαθεο κε φκνηεο θιίκαθεο. ε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε
κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη κηα δξάζε ‗‗a μεπεξλάεη ηε b‘‘ (δειαδή ε ‗‗a είλαη ηνπιάρηζηνλ
ηφζν θαιή φζν ε b‘‘ πνπ ππνδειψλεηαη απφ ην aSb κφλν φηαλ θξαηνχληαη δχν ζπλζήθεο.
Απφ ηε κία πιεπξά, ε δχλακε ηνπ ζπλαθνχο ζπλαζπηζκνχ πξέπεη λα είλαη αξθεηά ηζρπξή γηα λα
ππνζηεξίμεη ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ. Με ηε δχλακε ηνπ ζπκκαρηθνχ ζπλαζπηζκνχ ελλννχκε
ην άζξνηζκα ησλ βαξψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα θξηηήξηα πνπ ζρεκαηίδνπλ απηφ ην ζπλαζπηζκφ.
Μπνξεί λα νξηζηεί απφ ηνλ αθφινπζν δείθηε αληηζηνηρίαο (ππνζέηνληαο, γηα ιφγνπο απιφηεηαο
ησλ ηχπσλ, φηη

𝑗𝜀𝐽

𝑤𝑗 = 1 φπνπ J είλαη ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ ησλ θξηηεξίσλ):
C(aSb)=

(φπνπ

𝑗 :𝑔𝑗 (𝑎)≥𝑔𝑗 (𝑏)

𝑤𝑗

𝑗: 𝑔𝑗(𝑎) ≥ 𝑔𝑗(𝑏) είλαη ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ γηα φια ηα θξηηήξηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ

ζπκπαγή ζπλαζπηζκφ κε ηε ζρέζε εμφδνπ. Με άιια ιφγηα, ε ηηκή ηνπ δείθηε ζχγθξηζεο πξέπεη
λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε κε έλα δεδνκέλν επίπεδν ζπλαίλεζεο s, ε αμία ηνπ νπνίνπ ελ γέλεη
εκπίπηεη ζην εχξνο [ 0,5,1-minjεJwj]
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θακία αληίθαζε κε ηνλ ηζρπξηζκφ ‗a είλαη ηνπιάρηζηνλ ηφζν θαιή φζν
κπνξεί λα απνδεηρζεί ν b‘‘. Ζ αλαθνινπζία κεηξηέηαη απφ έλα επίπεδν δπζαλάινγσλ ηηκψλ πνπ
νξίδεηαη σο εμήο:

Απηφ ην επίπεδν κεηξάεη κε θάπνην ηξφπν ηε δχλακε ηνπ αζχκθσλνπ ζπλαζπηζκνχ, πνπ
ζεκαίλεη φηη εάλ ε αμία ηνπ μεπεξάζεη έλα δεδνκέλν επίπεδν u, ν ηζρπξηζκφο δελ ηζρχεη πιένλ.
Ο αζχδνηνο ζπλαζπηζκφο δελ αζθεί θακία εμνπζία θάζε θνξά πνπ d(aSb) ≤ u
Καη νη δχν δείθηεο ζπκκφξθσζεο θαη αλαθνινπζίαο πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ γηα θάζε δεχγνο
ελεξγεηψλ (a,b) ζην ζχλνιν Α, φπνπ a≠b.
Δίλαη εχθνιν λα δηαπηζηψζνπκε φηη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία ππνινγηζκψλ νδεγεί ζε κηα δπαδηθή
ζρέζε κε ζπλνιηθφ ηξφπν (ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ) ζην ζχλνιν Α.
Δπνκέλσο, γηα θάζε δεχγνο δξάζεσλ (a,b) , κφλν κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα
ζπκβεί:
o aSb θαη φρη bSa, δειαδή aPb ,ην a απζηεξά πξνηηκάηαη ηνπ b
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o bSa θαη φρη aSb, δειαδή bPa,b απζηεξά πξνηηκάηαη απφ a
o aSb θαη bSa θαη δειαδή, aIb, a είλαη αδηάθνξε πξνο b
o ρη aSb θαη φρη bSa, δειαδή aRb ,a είλαη αζχγθξηην ηνπ b

ELECTREII
Απφ ηζηνξηθή θαη παηδαγσγηθή άπνςε είλαη ελδηαθέξνλ λα παξνπζηάζνπκε ην ELECTRE II.
Απηή ε κέζνδνο ήηαλ ε πξψηε απφ ηηο κεζφδνπο ELECTRE πνπ ζρεδηάζηεθαλ εηδηθά γηα ηελ
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαηάηαμεο. Υσξίο λα βξεζνχλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, είλαη
ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη ην ELECTRE II ήηαλ επίζεο ε πξψηε κέζνδνο γηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί κηα ηερληθή πνπ βαζίδεηαη ζηελ θαηαζθεπή κηαο ελζσκαησκέλεο αιιεινπρίαο
ζρέζεσλ εμσζηξέθεηαο. Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο είλαη πνιχ θιεηζηή γηα ηελ ELECTRE Iv,
ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη επίζεο κηα δηαδηθαζία βαζηζκέλε ζε αιεζή θξηηήξηα. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ
πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ε θαηάζηαζε άλεπ βέην παξακέλεη ε ίδηα. Ωζηφζν, ε ζπλζήθε
ζπκθσλίαο ηξνπνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ε έλλνηα ησλ ελζσκαησκέλσλ
ζρέζεσλ εμσζηξέθεηαο. Τπάξρνπλ δχν ελζσκαησκέλεο ζρέζεηο: κηα ηζρπξή ζρέζε
εμσζηξέθεηαο αθνινπζνχκελε απφ κηα αδχλακε ζρέζε εμσζηξέθεηαο. Σφζν νη ηζρπξέο φζν θαη
νη αδχλακεο ζρέζεηο δεκηνπξγνχληαη ράξε ζηνλ νξηζκφ δχν επηπέδσλ αληηζηνηρίαο, s1 >s2, φπνπ
s1, s2 ε [ 0,5,1-minjεJwj]. Ζ ζπλζήθε κπνξεί λα νξηζηεί σο εμήο :

Ζ δηαδηθαζία εθκεηάιιεπζεο είλαη έλαο αιγφξηζκνο ηεζζάξσλ βεκάησλ:
1. Αληηζηνίρηζε ηνπ ζπλφινπ A. Καη 'αξράο, αο εμεηάζνπκε ηε ζρέζε S1 πάλσ ζην Α. Με
παξφκνην ηξφπν φπσο ζην ELECTRE I, απηή ε ζρέζε κπνξεί λα θαζνξίζεη ζηνλ Α έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο θχθινπο. Δάλ φιεο νη ελέξγεηεο πνπ αλήθνπλ ζε θάζε κέγηζην θχθιν
νκαδνπνηεζνχλ ζε κία κφλν θιάζε, ζα ιεθζεί έλα δηακέξηζκα ζην Α. Αο δειψζνπκε ην A
σο δηακέξηζκα. Γηα ην ζθνπφ ζχγθξηζεο κεηαμχ ζηνηρείσλ ηνπ Α κηαο ζρέζεο πξνηίκεζεο
>1 ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Απηή ε ζρέζε έρεη ην ίδην λφεκα κε ηε ζρέζε γηα ην ELECTRE I.
2. Γεκηνπξγία κηαο πιήξνπο πξνπαξαγγειίαο Ε1 ζην Α. Μεηά ηε ιήςε ηνπ Α, ε δηαδηθαζία
πξνζδηνξίδεη έλα ππνζχλνιν Β1 ησλ ηάμεσλ πνπ αθνινπζεί ηνλ θαλφλα "θαλέλαο άιινο
δελ πξνηηκάηαη απέλαληί ηνπο" ζχκθσλα κε ηε ζρέζε >1. Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Β1 απφ
ην Α θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ίδηνπ θαλφλα Α\Β1 , έλα ππνζχλνιν Β2 ζα βξεζεί. Ζ
δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζην Α κέρξη λα νξηζηεί ην ηειηθφ
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δηακέξηζκα 𝛣1, 𝛣2, …
3. Καζνξηζκφο πιήξνπο πξν-παξαγγειίαο Ε2 ζην Α. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε απηήο
ηεο πξν-παξαγγειίαο είλαη αξθεηά παξφκνηα κε ηελ παξαπάλσ. Απαηηνχληαη κφλν δχν
ηξνπνπνηήζεηο:
o

Δθαξκνγή ηνπ θαλφλα "δελ πξνηηκψληαη απφ νπνηνλδήπνηε άιιν" αληί "δελ
πξνηηκάηαη θαλέλαο άιινο απφ απηνχο". αο δειψζνπκε 𝛣1′, 𝛣2′, …

ην

δηακέξηζκα πνπ απνθηάηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ
o

Οξηζκφο ηεο εθδνρήο ηεο πιήξνπο πξν-παξαγγειίαο ηνπνζεηψληαο ηελ Ε2 ζηελ
νπξά απηήο ηεο πξν-παξαγγειίαο, θαη ζε κηα ζέζε ex æquo φιεο ηηο θιάζεηο Β1‘
θαη κεηά εθείλεο ηνπ Β2‘ θαη νχησ θαζεμήο.

4. Οξηζκφο ηεο κεξηθήο πξν-παξαγγειίαο Z. Ζ κεξηθή πξνπαξαγγειία Z είλαη κηα ηνκή ηνπ
θαη θαζνξίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:

Μέζνδνη Promethee
Ζ κέζνδνο PROMETHEE, ε νπνία αλήθεη ζηε ζεσξία ησλ ζρέζεσλ ππεξνρήο, πξνηάζεθε γηα
πξψηε θνξά απφ ηνλ Brans (1982). Οηβαζηθέοαξρέοπνπδηέπνπληεκέζνδνείλαηνηεμήο :
o επέθηαζε ζηελ έλλνηα ησλ θξηηεξίσλ,
o εθηηκψκελε ζρέζε ππεξνρήο
o εθκεηάιιεπζε ηεο ζρέζεο ππεξνρήο.
Γηα θάζε θξηηήξην νη κέζνδνη PROMETHEE πξνυπνζέηνπλ ηνλ θαζνξηζκφ κίαο νξηζκέλεο
ζπλάξηεζεο πξνηίκεζεο. Ζ ζπλάξηεζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί ν βαζκφο
πξνηίκεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιχηεξε ελαιιαθηηθή ζε θάζε πεξίπησζε ησλ ζπγθξίζεσλ
αλά δεχγνο. Οη κέζνδνη PROMETHEE ππνινγίδνπλ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ξνέο πξνηίκεζεο γηα
θάζε ελαιιαθηηθή. Ζ ζεηηθή ξνή εθθξάδεη ην θαηά πφζν κία ελαιιαθηηθή είλαη ε θπξίαξρε
έλαληη ησλ άιισλ ελαιιαθηηθψλ, θαη ε αξλεηηθή ην θαηά πφζν θπξηαξρείηαη απφ ηηο ππφινηπεο
ελαιιαθηηθέο. Ζ PROMETHEE Η βαζηδφκελε ζε απηέο ηηο ξνέο καο νδεγεί ζε κία κεξηθή
θαηάηαμε, ελψ ε PROMETHEE ΗΗ καο δίλεη κία πιήξε θαηάηαμε πνπ βαζίδεηαη ζηελ
εμηζνξξφπεζε ησλ δχν ξνψλ πξνηίκεζεο. Σν πξψην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηεο ζρέζεο
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ππεξνρήο μεθηλάεη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δείθηε πξνηίκεζεο (preferenceindex) π(xi,xj) γηα
θάζε δεχγνο ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ xi θαη xj , πνπ νξίδεηαη σο:

Ο κεξηθφο δείθηεο πξνηίκεζεο pk (xi , xj ) γηα ην θξηηήξην xk νξίδεηαη ζε ζπλάξηεζε ηεο
δηαθνξάο xik-xjk κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ ζην θξηηήξην xk.

PrometheeI
Έζησ φηη έρνπκε λα επηιχζνπκε ην αθφινπζν πνιπθξηηήξην πξφβιεκα:
Max{f1 (a),..., fk (a)/ a∈K} φπνπ:
Κ: είλαη έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν ελεξγεηψλ fi φπνπ i = 1,...,k : είλαη ηα k θξηηήξηα εθηίκεζεο
ηα νπνία πξέπεη λα βειηηζηνπνηεζνχλ.
Μέζσ ησλ κεζφδσλ PROMETHEE ην παξαπάλσ πνιπθξηηήξην πξφβιεκα επηιχεηαη ζηα εμήο
δχν ζηάδηα:
(1) Αλάπηπμε κηαο ζρέζεο ππεξνρήο ζην ζχλνιν Κ ησλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ.
(2) Δθκεηάιιεπζε ηεο ζρέζεο απηήο, ψζηε λα επηιπζεί ην εμεηαδφκελν πνιπθξηηήξην
πξφβιεκα.
ην πξψην ζηάδην ν απνθαζίδσλ ζα πξέπεη λα εθθξάζεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο
εμεηαδφκελεο ελαιιαθηηθέο ελέξγεηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νξίδεηαη κηα ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο Ρ,
ε νπνία αλαπαξηζηά ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ απνθαζίδνληα.
Έζησ f έλα θξηηήξην απφθαζεο, νη ηηκέο ηνπ νπνίνπ αλήθνπλ ζην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ
αξηζκψλ: f : ΚR θαη έζησ φηη ην θξηηήξην απηφ ζα πξέπεη λα κεγηζηνπνηεζεί, ρσξίο απηφ λα
απνηειεί πεξηνξηζκφ. Γηα θάζε ελαιιαθηηθή ελέξγεηα a∈K , νξίδεηαη σο f(α) ε εθηίκεζε ηεο
ελέξγεηαο απηήο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην (ε ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ γηα ηελ ελέξγεηα α).
πγθξίλνληαο ηηο δχν ελαιιαθηηθέο ελέξγεηεο α,β∈Κ, νξίδεηαη ε ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο Ρ σο
εμήο: Ρ : Κ x Κ Æ (0,1)
Ζ νπνία εθθξάδεη ην απνηέιεζκα ηεο ζχγθξηζεο ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ, δειαδή ηελ
έληαζε ηεο πξνηίκεζεο ηνπ απνθαζίδνληα γηα ηελ ελαιιαθηηθή ελέξγεηα α σο πξνο ηελ
ελαιιαθηηθή ελέξγεηα β, σο εμήο:
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Ρ (α, β) = 0 ⇒ Τπάξρεη αδηαθνξία κεηαμχ ησλ ελεξγεηψλ α θαη β
Ρ(α, β) ~ 0 ⇒ Τπάξρεη ειαθξά πξνηίκεζε ηεο α απφ ηε β
Ρ(α, β) ~ 1 ⇒ Τπάξρεη ηζρπξή πξνηίκεζε ηεο α απφ ηε β
Ρ{α, β) =1⇒ Τπάξρεη ζαθήο πξνηίκεζε ηεο α απφ ηε β
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο είλαη ζπρλά κηα ζπλάξηεζε ηεο δηαθνξάο ησλ
εθηηκήζεσλ ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ, δειαδή:

P(α,β ) = P[f (α) − f (β)]
Ζ ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο, φπσο έρεη νξηζηεί, είλαη κηα αχμνπζα ζπλάξηεζε ηεο δηαθνξάο d =
f(a) - f(β), ε νπνία παίξλεη ηελ ηηκή 0 γηα φιεο ηηο αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ d. Απηφ είλαη θπζηθφ,
θαζψο φπσο έρεη νξηζηεί ε ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο δείρλεη κφλν ηελ έληαζε ηεο πξνηίκεζεο ηεο
ελέξγεηαο α απφ ηελ ελέξγεηα β, ελψ φηαλ ε β ππεξέρεη ηεο α ηφηε ε ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο
παίξλεη ηελ ηηκή 0.
Πξνθεηκέλνπ ε ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο λα ιακβάλεη ππφςε θαη ηελ ππεξνρή ηεο ελαιιαθηηθήο
ελέξγεηαο β σο πξνο ηελ ελαιιαθηηθή ελέξγεηα α, νξίδεηαη ε ζπλάξηεζε Ζ σο εμήο:
H(d)= P(α,β) , d≥0 ή
H(d) =P(β,α), d≤0
ηαλ ε δηαθνξά d παίξλεη ζεηηθέο ηηκέο, ηφηε ε ζπλάξηεζε H(d) δείρλεη ηελ έληαζε ηεο
πξνηίκεζεο ηεο ελαιιαθηηθήο α σο πξνο ηελ ελαιιαθηηθή β. ηαλ ε δηαθνξά d είλαη αξλεηηθή,
ηφηε ε ζπλάξηεζε H(d) δείρλεη ηελ έληαζε ηεο πξνηίκεζεο ηεο β σο πξνο ηελ α, ε νπνία απμάλεη
θαζψο ε ηηκή ηνπ d κηθξαίλεη, δειαδή φηαλ ε εθηίκεζε ηεο ελέξγεηαο β πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν
θξηηήξην f(β), γίλεηαη φιν θαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε εθηίκεζε ηεο ελέξγεηαο α,
f(α). Ζ κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο H(d) παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα.

Δηθφλα 11 Ζ κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο H(d)
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Θα πξέπεη ν απνθαζίδσλ λα θαζνξίζεη γηα θάζε θξηηήξην f έλα βάξνο m, ην νπνίν δίλεη ηελ
ζρεηηθή ζεκαζία απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ. ηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη ν δείθηεο πξνηίκεζεο Π, σο
ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο ησλ ζπλαξηήζεσλ πξνηίκεζεο Ρi:
𝛱 𝛼, 𝛽 =

𝑘
𝑖=1 𝛱𝑖 𝑃𝑖(𝛼, 𝛽)
𝑘
𝑖=1 𝛱𝑖

PrometheeII
Σν PROMETHEE II είλαη κηα κέζνδνο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο , ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ
πιήξε ηαμηλφκεζε ελφο πεπεξαζκέλνπ ζπλφινπ εθηθηψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ απφ ηηο
θαιχηεξεο έσο ηηο ρεηξφηεξεο. Απηή ε κέζνδνο είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άιισλ
κεζφδσλ PROMETHEE θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλεηψλ αλαθέξζεθε ζε απηή ηελ έθδνζε
ησλ κεζφδσλ PROMETHEE. Ζ βαζηθή αξρή ηνπ PROMETHEE II βαζίδεηαη ζε κηα θαηά
δεχγε ζχγθξηζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαηά κήθνο θάζε αλαγλσξηζκέλνπ θξηηεξίνπ. Οη
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, ηα νπνία πξέπεη λα
κεγηζηνπνηεζνχλ ή λα ειαρηζηνπνηεζνχλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ PROMETHEEII απαηηεί δχν
επηπιένλ ηχπνπο πιεξνθνξηψλ:
o Πξνζδηνξηζκόο ηωλ βαξώλ
Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ βαξψλ είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηηο πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο
πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ. Σν PROMETHEE II ππνζέηεη φηη ν ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ
είλαη ζε ζέζε λα ζηαζκίζεη θαηάιιεια ηα θξηηήξηα, ηνπιάρηζηνλ φηαλ ν αξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ
δελ είλαη ππεξβνιηθά κεγάινο (Macharis et al., 2004).
o Η ιεηηνπξγία πξνηηκήζεωλ
Γηα θάζε θξηηήξην, ε ζπλάξηεζε πξνηίκεζεο κεηαθξάδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αμηνινγήζεσλ
πνπ ιακβάλνληαη απφ δχν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε βαζκφ πξνηίκεζεο πνπ θπκαίλεηαη απφ
κεδέλ έσο έλα. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε επηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπλάξηεζεο πξνηηκήζεσλ, νη
Vincke θαη Brans (1985) πξφηεηλαλ έμη βαζηθνχο ηχπνπο:
1) ζχλεζεο θξηηήξην
2) θξηηήξην ζρήκαηνο U
3) θξηηήξην ζρήκαηνο V,
4) θξηηήξην επηπέδνπ
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5) ζρήκα V κε θξηηήξην αδηαθνξίαο
6) θξηηήξην Gauss
Απηνί νη έμη ηχπνη είλαη ηδηαίηεξα εχθνινη λα νξηζηνχλ. Γηα θάζε θξηηήξην, ε ηηκή ελφο νξίνπ
αδηαθνξίαο, q, ε ηηκή ελφο απζηεξνχ νξίνπ πξνηίκεζεο, p θαη ε ηηκή κηαο ελδηάκεζεο ηηκήο
κεηαμχ p θαη q, s, πξέπεη λα δηνξζσζεί (Brans and Mareschal, 1992). ε θάζε πεξίπησζε, απηέο
νη παξάκεηξνη έρνπλ ζαθή ζεκαζία γηα ηνλ ππεχζπλν ιήςεο απνθάζεσλ.. Ζ δηαδηθαζία
μεθηλάεη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνθιίζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε ζπγθξίζεηο δεπγαξηψλ.
Αθαηξψληαο ηε ξνή εηζφδνπ απφ ηε ξνή εμφδνπ ππνινγίδεηαη ε θαζαξή ξνή γηα έλα θφκβν, σο
εμήο:
θ{α) = θ+ (α)-θ- (α)
Μέζσ ηεο θαζαξήο ξνήο είλαη δπλαηή ε πιήξε θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ. Ζ
ρξήζε ηεο θαζαξήο ξνήο απφ ηε κέζνδν PROMETHEE II γίλεηαη γηα λα εμαρζεί κηα πιήξε
θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ (Teno and Mareschal, 1998).
Μηα επίζεο πνιχ ζεκαληηθή πιεξνθνξία είλαη λα ππάξρεη έλαο δείθηεο πξνηίκεζεο κηαο
ελέξγεηαο α σο πξνο φιεο ηηο ππφινηπεο ελαιιαθηηθέο ελέξγεηεο, εμεηάδνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν
θξηηήξην j. Ζ πιεξνθνξία απηή δίλεηαη απφ ηε κνλνθξηηήξηα ξνή (unicriterion flow) θj(a), ε
νπνία ππνινγίδεηαη σο εμήο:
θ j(α) =

𝛽𝜀𝛫

𝑃𝑗 𝛼, 𝛽 − 𝑃𝑗(𝛽, 𝛼)

ηαλ ε ξνή απηή είλαη έλαο κεγάινο ζεηηθφο αξηζκφο ηφηε ε ελέξγεηα α ππεξέρεη φισλ ησλ
ππνινίπσλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ φηαλ εμεηάδεηαη κφλν ην θξηηήξην j. ηελ αληίζεηε
πεξίπησζε, φηαλ ε ηηκή ηεο ξνήο απηήο είλαη έλαο κεγάινο αξλεηηθφο αξηζκφο, ηφηε φιεο νη
ππφινηπεο ελαιιαθηηθέο ελέξγεηεο ππεξέρνπλ ηεο ελέξγεηαο α, φηαλ εμεηάδεηαη ην θξηηήξην j.
Υξεζηκνπνηψληαο ηηο θαζαξέο ξνέο γηα θάζε θφκβν ηνπ γξαθήκαηνο ππεξνρήο (ελαιιαθηηθέο
ελέξγεηεο), ε κέζνδνο PROMETHEE II δίλεη κηα πιήξε θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ
ηνπ ζπλφινπ Κ, απφ ηελ θαιχηεξε πξνο ηε ρεηξφηεξε. Έηζη, κε βάζε ηηο ππνινγηζκέλεο
θαζαξέο ξνέο φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ, γηα δχν ελαιιαθηηθέο ελέξγεηεο α θαη β
ππάξρνπλ νη εμήο δχν πεξηπηψζεηο.
α ΡII β (ε α ππεξέρεη ηεο β) ⇔ θ(α) > θ(β)
α ΗΗI β (ππάξρεη αδηαθνξία κεηαμχ ησλ α θαη β) ⇔ θ(α) = θ(β)
Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ν J.P. Brans θαη ν B. Mareschal αλέπηπμαλ ηελ κέζνδν PROMETHEE
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ΗΗΗ (θαηάηαμε πνπ βαζίδεηαη ζηα δηαζηήκαηα) θαη ηελ κέζνδν PROMETHEE IV (ζπλερφκελε
πεξίπησζε). Οη ίδηνη ζπγγξαθείο ην 1988 πξφηεηλαλ θαη ην γξαθηθφ αιιειεπηδξαζηηθφ ζχζηεκα
GAIA ην νπνίν παξέρεη γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ππνζηεξίδνληαο ηελ κέζνδν PROMETHEE.
Σν 1992 θαη 1994 νη J.P. Brans θαη B. Mareschal πξφηεηλαλ επηπιένλ δχν λέεο επεθηάζεηο ηεο
κεζφδνπ PROMETHEE απηέο είλαη: ε PROMETHEEV (MCDA ππφ πεξηνξηζκνχο) θαη ε
PROMETHEEVI (αλαπαξάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ).

3.2.4. ύγθξηζε Βαζηθώλ Πνιπθξηηήξησλ Μεζόδσλ θαη Δπηινγή
χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ηα
εγρεηξήκαηα είλαη δπλαηφλ λα αμηνινγεζνχλ κε φιεο ηηο πξναλαθεξζέληεο κεζφδνπο. Δπεηδή
ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη πεξηζζφηεξεο αμηνινγήζεηο γίλνληαη κε ηε κέζνδν Promethee II,
απηή επηιέγεηαη θαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ωζηφζν, ελδηαθέξνλ ζα είρε λα
ειεγρζεί απφ επφκελν κειεηεηή ην ίδην πξφβιεκα κε ηηο κεζφδνπο ELECTRE θαη AHP.
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3.3. Καηαγξαθή Κξηηεξίσλ γηα Αμηνιόγεζε Νενθπώλ Δπηρεηξήζεσλ
ε έλα πξψην επίπεδν εμεηάδνληαη ινηπφλ ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη αμηνιφγεζε
κηαο λενθπνχο επηρείξεζεο αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν ππάγεηαη. ε δεχηεξν
ζηάδην θαηαγξάθνληαη ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία γίλεηαη ε αμηνιφγεζε επηρεηξήζεσλ ζηνλ
ηνκέα ησλ Έμππλσλ Πφιεσλ θαη ζε ηξίην ζηάδην εμεηάδνληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα ηελ
ππνθαηεγνξία ηνπ Mobility.

Δηθφλα 12 Δχξεζε Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο απφ ην Γεληθφ ζην Δηδηθφ

3.3.1. Καηαγξαθή Κξηηεξίσλ γηα Αμηνιόγεζε Δπηρεηξήζεσλ Γεληθά
Δίλαη δπλαηφ λα νξηζηεί κηα κεγάιε πνηθηιία δεηθηψλ πνπ κεηξνχλ ηελ απφδνζε κηαο
επηρείξεζεο. Οη κεκνλσκέλνη αλαιπηέο ηείλνπλ λα έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο ζηελ
εμέηαζε νξηζκέλσλ απφ απηνχο ηνπο δείθηεο ή ζηελ θαηαζθεπή άιισλ. Οη δείθηεο πνπ
εμεηάδνληαη θαηά ηε Diakoulaki et al. (1992) επηιέγνληαη γηα λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:
o επηζεκαίλνπλ δηάθνξεο πηπρέο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο.
o ν ξφινο ηνπο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εηαηξηθήο επηηπρίαο έρεη ηνληζηεί ζηε
βηβιηνγξαθία ή ζηελ πξάμε
o είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο.
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Οη πην ζεκαληηθέο πηπρέο ζηηο νπνίεο επηθεληξψλνληαη πνιινί αλαιπηέο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο είλαη:
o Ζ θεξδνθνξία
o Ζ παξαγσγηθφηεηα.
o Ζ καθξνπξφζεζκε θεξεγγπφηεηα
o Ζ βξαρππξφζεζκε θεξεγγπφηεηα
o Ζ ζέζε ζηελ αγνξά

Κεξδνθνξία
Σν απφιπην κέηξν ηεο επηηπρίαο νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο είλαη αλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη
θαη λα επεθηείλεηαη. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, πξέπεη λα απνθνκίζεη θέξδε θαη λα πξνκεζεχζεη
ηα αλαγθαία θεθάιαηα γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επέθηαζε. Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
ζπληειεζηψλ θεξδνθνξίαο, ν ζπληειεζηήο απφδνζεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θεθαιαίσλ
είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, θαζψο ππνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή «δεκηνπξγηθφηεηα» ησλ
ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ απνηειεί
ζηαζεξφ ζηφρν ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Lev (1974) θαη
Eilon (1984) ην πνζνζηφ απηφ ζεσξείηαη σο ν βαζηθφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο
ζπλνιηθήο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ δεκηνπξγεί κηα ππξακίδα δεπηεξεπφλησλ δεηθηψλ
.Τπάξρνπλ επίζεο πνιπάξηζκεο κειέηεο ζχκθσλα κε ηνπο Eilon (1988) θαη Smith (1990)πνπ
εμεηάδνπλ ζε βάζνο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ηεο.
Παξαγσγηθόηεηα
Έλαο άιινο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ απφδνζε κηαο επηρείξεζεο είλαη ε
παξαγσγηθφηεηα. Οη δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο απνζθνπνχλ λα εθθξάζνπλ πφζν
απνηειεζκαηηθή είλαη ε κεηαηξνπή ησλ εηζξνψλ ζε εθξνέο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε έλα
βηνκεραληθφ ζχζηεκα ππάξρνπλ πνιιέο εηζξνέο θαη εθξνέο θαη πνιιέο πεξίπινθεο
δξαζηεξηφηεηεο φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη απηή ε κεηαηξνπή. Ωζηφζν, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο
εξγαζίαο πνπ νξίδεηαη σο ν δείθηεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο αλά εξγαδφκελν είλαη ν πην
θνηλφο δείθηεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηνπο Davis et al. (1990) θαη
Hayes et al. (1986) ππνζηεξίδεηαη φηη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο είλαη ν θχξηνο
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο. Γειαδή φζν
κεγαιχηεξε είλαη ε παξαγσγηθφηεηα, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε ζπλνιηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο.
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Καηά ηνπο Harvey et al. (1981) ππάξρεη επίζεο έλα ζεκαληηθφ έξγν πνπ ζηνρεχεη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ θχξησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ησλ
ζρέζεσλ πνπ ζπλδένπλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο.
Μαθξνπξόζεζκε Φεξεγγπόηεηα
Οη δείθηεο καθξνπξφζεζκεο θεξεγγπφηεηαο, φπσο ν δείθηεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ην
ρξεζηκνπνηνχκελν θεθάιαην, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο κειινληηθνχο
δαλεηζηέο θαη ηνπο επελδπηέο, θαζψο δείρλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα εθπιεξψζεη
ηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Ζ επηινγή κεηαμχ δαλεηζκνχ θαη κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
είλαη έλα θξίζηκν πξφβιεκα ζηνλ νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ. Πνιιέο εηαηξείεο εκθαλίδνπλ κηα
απνζηξνθή ζηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, αθνινπζψληαο κηα πνιηηηθή κεδεληθήο ή
πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο. χκθσλα κε ηνπο Lev (1974) θαη Sizer (1979) ζήκεξα
αλαγλσξίδεηαη επξέσο φηη ε ηδαληθή επηρείξεζε δελ είλαη απηή πνπ δελ ρξεηάδεηαη θαζφινπ
εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε. Ο αληίθηππνο ησλ δπλακηθψλ αιιαγψλ ζην νηθνλνκηθφ θαη
ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ επηβάιιεη κηα ειεγρφκελε ηζνξξνπία κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη
εμσηεξηθψλ πφξσλ.
Βξαρππξόζεζκε Φεξεγγπόηεηα
Καηά ηξφπν αλάινγν, ε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο είλαη απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε γηα ηηο
ηξάπεδεο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη άιινπο βξαρππξφζεζκνπο δαλεηζηέο, νη νπνίνη ζέινπλ λα
δηαθπιάμνπλ ηα δάλεηά ηνπο. Ο ιφγνο ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ηηο
βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο είλαη ην πην γλσζηφ κέηξν ηεο ξεπζηφηεηαο. Οη
καθξνπξφζεζκνη θαη βξαρππξφζεζκνη δείθηεο θεξεγγπφηεηαο ζεσξνχληαη αζθαιείο δείθηεο
αμηνπηζηίαο θαη πεξηιακβάλνληαη επνκέλσο ζηα πεξηζζφηεξα κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα
λα πξνβιέςνπλ ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηεο επηρείξεζεο.χκθσλα κε ηνπο Houghtonetal.
(1987) αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαθξηηηθή
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πξνβιεπηηθή ηζρχ απηψλ ησλ δχν δεηθηψλ δελ είλαη νκφθσλεο.
Θέζε ζηελ Αγνξά
Ζ βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο
ηνπ βηνκεραληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Οη επθαηξίεο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ,
φπσο νη πξνθαζνξηζκέλνη ζηφρνη δηείζδπζεο ζηελ αγνξά, ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο, ε
δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ, ζπλήζσο κεηαθξάδνληαη απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζε
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κηα ζεηξά επηρεηξεζηαθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ.Παξά ην ζηαηηθφ ηεο ραξαθηήξα, ην
κεξίδην αγνξάο απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ κέηξν γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζρεηηθήο
ζέζεο ζηελ αγνξά ελφο ζπλφινπ εηαηξεηψλ πνπ παξάγνπλ παξφκνηα πξντφληα, θαζψο
αληηθαηνπηξίδεη ηελ επηηπρία ησλ αληίζηνηρσλ δηνηθεηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Απηφο είλαη ν ιφγνο
γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο δείθηεο αλαθνξάο ζηελ θαηαζθεπή πηλάθσλ
εηαηξηθήο έλσζεο. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ην κεξίδην αγνξάο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
βαζηθνχο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο κηαο
επηρείξεζεο.
χκθσλα κε ηνπο Diakoulakietal. (1992)ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε θεξδνθνξία
απνηειεί ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ κέηξν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ θαηάηαμε ησλ
εηαηξεηψλ. Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ην κεξίδην αγνξάο είλαη νη θαιχηεξνη δείθηεο
ηεο επηηπρίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ε απνηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλδέεηαη ζηελφηεξα κε
δείθηεο πνπ δείρλνπλ καθξνπξφζεζκε θαη βξαρππξφζεζκε θεξεγγπφηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη
κηα πγηήο θεθαιαηαθή δηάξζξσζε είλαη κηα απαξαίηεηε αιιά φρη επαξθήο πξνυπφζεζε γηα λα
εμαζθαιηζηεί ε θεξδνθφξα θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.

Δηθφλα 13Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Απφδνζεο (Diakoulaki et al., 1992)

O Rea (1989) κειέηεζε έμη παξάγνληεο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ αμηνιφγεζε επηρεηξήζεσλ. Δίλαη
ε αγνξά, ην πξντόλ, ε νκάδα, ν θίλδπλνο, ν ρξόλνο θαη ε αληηκεηώπηζε.
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Δλδερφκελεο απαληήζεηο ζηα θξηηήξηα θαηά Rea (1989) είλαη νη εμήο:
o Αγνξά
a)

Πξνζθέξεηαη επθαηξία γηα πεξηζζφηεξν απφ επαξθή ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ
επηρεηξήζεσλ.

b) Πξνζθέξεηαη επθαηξία γηα επαξθή ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ.
c)

Ζ επθαηξία γηα ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ήηαλ επαξθήο.
o Product/Market Match

a) Σν πξντφλ ήηαλ κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ζε ζρέζε κε άιια ζηελ αγνξά.
b) Σν πξντφλ ήηαλ ζαθψο αλψηεξν απφ ηα άιια ζηελ αγνξά.
c) Σν πξντφλ είρε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά.
o Υξνληθόο νξίδνληαο
a) Ζ απφδνζε ηεο επέλδπζεο κπνξεί λα είλαη βξαδχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε.
b) Ο αλακελφκελνο ρξφλνο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο ήηαλ θαηάιιεινο.
c) Ζ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ήηαλ πνιχ κεγάιε ζην κέιινλ.
o Κίλδπλνο
a) Γελ ππήξρε θακία ακθηβνιία φηη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζα κπνξνχζε λα
πξαγκαηνπνηεζεί.
b) Ήηαλ ινγηθφ λα αλακέλεηαη φηη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζα κπνξνχζε λα
πξαγκαηνπνηεζεί.
c) Τπήξραλ πάξα πνιινί ιφγνη γηα λα πάεη ζηξαβά.
o Αμηνπηζηία ηεο νκάδαο
a) Ήηαλ ζαθέο φηη ε νκάδα ζα κπνξνχζε λα θάλεη ηε δνπιεηά.
b) Αλ θαη νη ηθαλφηεηεο ηεο νκάδαο ήηαλ γεληθά επαξθείο, ππήξμαλ ζεκαληηθέο
αδπλακίεο.
c) Οη δπλαηφηεηεο ηεο νκάδαο δε δεκηνπξγνχζαλ ειείςεηο ζηε δηεθπαηξέσζε ηνπ ζηφρνπ.
o Υξεκαηνδόηεζε
a) Ο ιφγνο επελδχζεσλ / ηδίσλ θεθαιαίσλ σο θαιχηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν.
b) Ο δείθηεο επελδχζεσλ / ηδίσλ θεθαιαίσλ ήηαλ θαηάιιεινο.
c) Ζ πξνζθεξφκελε κεηνρηθή αμία ήηαλ πνιχ κηθξή γηα ηελ απαηηνχκελε επέλδπζε.

Ο παξάγνληαο ηεο αγνξάο εζηηάδεη ζην ξπζκφ αλάπηπμεο θαη αλ ζα πεξηνξίζεη ή φρη ηελ
αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο. Ο παξάγνληαο ηνπ πξντφληνο επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθξίζεηο κε
άιινπο ζηελ αγνξά. Ο ζπληειεζηήο ηνπ ρξφλνπ εζηηάδεη ζην πφηε ζα κπνξνχζε λα αλακέλεηαη
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κηα απφδνζε ηεο επέλδπζεο. Ο παξάγνληαο θηλδχλνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ αμηνπηζηία ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Ο παξάγνληαο ηεο νκάδαο επηθεληξψλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ
πιεξφηεηα. Ο ζπληειεζηήο ρξεκαηνδφηεζεο εζηηάδεη ζην δείθηε επελδχζεσλ / ηδίσλ
θεθαιαίσλ.
Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ απνηπρία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη ε αμηνπηζηία
ηφζν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ φζν θαη ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο. Έλα επηρεηξεκαηηθφ
ζρέδην ζην νπνίν πνιιά πξάγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα πάλε ζηξαβά θαη κηα νκάδα πνπ
ζεσξείηαη απφ ηνπο venture capitalists σο νξηαθή είλαη κηα ζίγνπξε θφξκνπια γηα απνηπρία,
αθφκα θαη φηαλ ππάξρνπλ ηζρπξέο επθαηξίεο ζηελ αγνξά. Καη πάιη, ην επίπεδν αλσηεξφηεηαο
ηνπ πξντφληνο θαη ε θαινζχλε ηεο ζπκθσλίαο γηα ηνπο επελδπηέο είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο.
Πίλαθαο 3 Κξηηήξηα θαηά Rea 1989
Κξηηήξηα

Γείθηεο

Αγνξά

Ρπζκφο Αλάπηπμεο Δπηρείξεζεο

Product/Market Match

Αληαγσληζηηθφ Πιενλέθηεκα

Υξνληθφο Οξίδνληαο

Υξφλνο Απφδνζεο ηεο Δπέλδπζεο

Κίλδπλνο

Πηζαλφηεηα Πξαγκαηνπνίεζεο
Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ

Αμηνπηζηία ηεο Οκάδαο

Πηζαλφηεηα Γηεθπεξαίσζεο ηνπ ηφρνπ απφ
ηελ Οκάδα

Υξεκαηνδφηεζε

Λφγνο επελδχζεσλ/ ίδηα θεθάιαηα

Μεηαμχ ησλ πνιπάξηζκσλ κειεηψλ ζηε βηβιηνγξαθία ησλ παξαγφλησλ αμηνιφγεζεο είλαη θαη
εθείλεο ησλ MacMillan et al. (1985, 1987) θαη Roure and Maidique (1986). Οη MacMillan et
al. (1985, 1987) νξγάλσζαλ ηνπο παξάγνληεο απφ ηελ άπνςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ
επηρεηξεκαηία, ηεο νκάδαο επηρεηξήζεσλ, ηνπ πξντόληνο ή ηεο ππεξεζίαο, ηεο αγνξάο θαη ησλ
νηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ.

104

Αμηνιόγεζε Νενθπώλ Δπηρεηξήζεσλ ζηνλ Σνκέα ησλ Έμππλσλ Πόιεσλ κε ηε Μέζνδν ηεο Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο

Δηθφλα 14 Παξάγνληεο Αμηνιφγεζεο θαηά ηνπο MacMillan et al. (1985, 1987)
Οη Roure θαη Maidique (1986) ρξεζηκνπνίεζαλ παξφκνηνπο παξάγνληεο πνπ ηαμηλνκήζεθαλ
ζχκθσλα κε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ησλ ηδξπηώλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδξπηηθήο νκάδαο, ηελ
αγνξά-ζηόρν, ηελ ηερλνινγηθή ζηξαηεγηθή θαη ηε δνκή ησλ ζπλαιιαγώλ.

Δηθφλα 15 Παξάγνληεο Αμηνιφγεζεο θαηά ηνπο Roure θαη Maidique (1986)
χκθσλα κε ηνπο Xidonas et al. (2009) ε απφδνζε κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ είλαη
ζαθψο πνιπδηάζηαηε, δεδνκέλνπ φηη επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο δηαθνξεηηθήο
θχζεο, φπσο: (α) νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο
επηρείξεζεο / νξγαληζκνχ, (β) ζηξαηεγηθνχο παξάγνληεο πνηνηηθήο θχζε πνπ θαζνξίδνπλ ηελ
εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ αγνξά (νξγάλσζε, δηαρείξηζε,
ηάζε ηεο αγνξάο θ.ιπ.) θαη (γ) νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην νηθνλνκηθφ θαη
επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηνπο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζπληειεζηέο (δείθηεο ηθαλφηεηαο ρξένπο, δείθηεο θεξδνθνξίαο, δείθηεο
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ξεπζηφηεηαο θιπ.), φζν θαη πνηνηηθά θξηηήξηα (ηζηνξηθφ πειαηψλ, κηζζνινγηθή θαηάζηαζε,
γεσγξαθηθή ζέζε, επηρεηξεκαηηθφ δπλακηθφ θιπ.).

3.3.2. Κξηηήξηα Aμηνιόγεζεο Σερλνινγηθώλ Startups
Οη πεξηζζφηεξεο λέεο εηαηξείεο απνηπγράλνπλ ζχληνκα κεηά ηελ έλαξμή ηνπο (Shaperν θαη
Giglierano 1982). Οη επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο πξννδεχνπλ θαιχηεξα απφ ηηο κέζεο
επηρεηξήζεηο, αιιά νη απνηπρίεο ηνπο είλαη ζπλήζσο πην θαηαζηξνθηθέο εμαηηίαο ηνπ
θεθαιαίνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ εκπιεθφκελσλ αηφκσλ (Cooper 1971, Roberts
1972, Timmons, Smollen θαη Dingee 1977).
ε κηα άιιε κειέηε ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, ν Hoban (1976)
θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλαινγία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνπο θχξηνπο,
ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο θαη ε εθηεηακέλε αμηνιφγεζε ηεο αγνξάο ζπζρεηίζηεθαλ
ζεηηθά κε ην πνζνζηφ απφδνζεο πνπ επηηεχρζεθε.
Σέινο, κηα ηξίηε κειέηε αλέιπζε 13 εηαηξείεο ινγηζκηθνχ θαη δηαπίζησζε φηη ε επηηπρία
εθθίλεζεο ζπζρεηίδεηαη κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηδξπηψλ: ηελ εθπαίδεπζε, ηελ
εκπεηξία θαη ηνλ εζσηεξηθφ ηφπν ειέγρνπ (VandeVen, Hudson θαη Schroeder 1984). Ζ κειέηε
απηή θαηέιεμε επίζεο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επηηπρία ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε έλα άηνκν πνπ
δηνηθείηαη, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο εθθίλεζεο ζε κηθξή θιίκαθα κε
απμεκέλε ρξνληθή επέθηαζε.
Έρνπκε επηθεληξσζεί ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ βαζίδνληαη ζε δηεξεπλεηηθέο
ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζεκαληηθνί θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο.
1. Σν ηζηνξηθφ ησλ ηδξπηψλ.
2. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ηδξπηηθήο νκάδαο.
3. Αγνξά-ζηφρνο.
4. Σερλνινγηθή ζηξαηεγηθή
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Πίλαθαο 4 Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο Σερλνινγηθψλ Startups

Ιζηνξηθό ησλ Ιδξπηώλ


Ζ επηηπρία κηαο λέαο επηρείξεζεο ζα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην πνζνζηφ ησλ
ηδξπηψλ πνπ θαηείραλ ζέζεηο παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ αλέιαβαλ ζηε λέα εηαηξεία.



Ζ επηηπρία κηαο λέαο επηρείξεζεο ζα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην πνζνζηφ ησλ
ηδξπηψλ πνπ έρνπλ εξγαζηεί πξνεγνπκέλσο ζε νξγαληζκνχο πςειήο αλάπηπμεο.

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Ιδξπηηθήο Οκάδαο
Οη επελδπηέο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ πηζηεχνπλ επίζεο φηη ε πνηφηεηα ηεο νκάδαο
δηαρείξηζεο είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ πξφβιεςε ηεο επηηπρίαο ησλ
λέσλ εηαηξεηψλ (Timmons and Gumpert 1982).


Ο βαζκφο πιεξφηεηαο ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο ησλ ηδξπηψλ θαηά ηε ρξεκαηνδφηεζε
ζα είλαη ζεηηθά ζπλδεδεκέλνο κε ηελ επηηπρία ηεο λέαο επηρείξεζεο.



Ο βαζκφο πξνεγνχκελεο θνηλήο εκπεηξίαο κεηαμχ ησλ ηδξπηψλ ζα είλαη ζεηηθά
ζπλδεδεκέλνο κε ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο.
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Αγνξά- ηόρνο


Σν πξνβιεπφκελν κεξίδην αγνξάο πνπ ζηνρεχεη ε λέα εηαηξεία ζα είλαη ζεηηθά
ζπλδεδεκέλν κε ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο.



Ζ επηηπρία κηαο λέαο επηρείξεζεο ζα έρεη κηα αλεζηξακκέλε θακππιφγξακκε ζρέζε
ζρήκαηνο U κε ηνλ αξηζκφ ησλ πηζαλψλ αγνξαζηψλ.



Ο αληαγσληζκφο ζηνλ ηνκέα ηνπ ζηφρνπ ηεο λέαο επηρείξεζεο ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε
ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο.

Σερλνινγηθή ηξαηεγηθή


Ζ επηηπρία κηαο λέαο επηρείξεζεο ζα είλαη ζεηηθά ζρεηηδφκελε κε ην πξνβιεπφκελν
επίπεδν βειηίσζεο ηεο απφδνζήο ηεο.



Σν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο ζα
είλαη ζεηηθά ζπλδεδεκέλν κε ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο.

3.3.3. Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο γηα SmartCitiesStartups
Γηαζηάζεηο Κξηηεξίωλ
Mε βάζε ηνλ Rogers (1998) ε ηδέα κίαο βηψζηκεο πφιεο πξέπεη λα αμηνινγεί ηηο θνηλσληθέο
αλάγθεο, ηηο πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο, ηηο πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αλάγθεο σο
αληηθεηκεληθέο, εμίζνπ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηηο θπζηθέο (Egger S., 2005).
Eίλαη εχινγν λα εμεηάζνπκε ηη θαζηζηά κηα πφιε κε βηψζηκε, έηζη ινηπφλ, νη Ekins and
Cooper (1993) ζπλνςίδνπλ:
Αξρηθά, έλα πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη κε βηψζηκν ην νπνίν έρεη ππνβαζκηζηεί θαη κνιπλζεί
κε ππεξθφξησζε, εθθπιηζκέλεο ή αλαπνηειεζκαηηθέο ππνδνκέο, νη νπνίεο είλαη επηδήκηεο γηα
ηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο.Δπίζεο, κηα νηθνλνκία πνπ έρεη ζηακαηήζεη λα είλαη ζε
ζέζε λα ππνζηεξίδεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηνίθσλ σο πξνο ηελ «δεκηνπξγία πινχηνπ» είηε σο
πξνο «ηελ πνηφηεηα δσήο».Δλ ηέιεη, κηα θνηλσλία ε νπνία έρεη γίλεη δπζιεηηνπξγηθή, κε
απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θφβνπ, ηελ απνμέλσζε, ηα πςειά επίπεδα
εγθιεκαηηθφηεηαο θαη κε απνηέιεζκα ηελ κεηαλάζηεπζε ζε άιιε πφιε (Deakin M., 2005).
πγθξίλνληαο ηηο παξαπάλσ ζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ βηψζηκε αλάπηπμε πφιεσλ θαηαιήγνπκε ζε
ηξείο κεγάιεο νηθνγέλεηεο θξηηεξίσλ νη νπνίεο είλαη:
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Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ (Economic)



Κνηλσληθφ Πεξηβάιινλ (Social)



ΦπζηθφΠεξηβάιινλ (Environment)

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ηα θξηηήξηα εμεηάδνληαη απφ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή,
ηερλνινγηθή θαη πεξηβαιινληηθή ζθνπηά.

Δηθφλα 16 Γηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο αμηνινγνχληαη νη λενθπείο επηρεηξήζεηο ζηηο έμππλεο πφιεηο

Κξηηήξηα από Δπηρεηξεκαηηθνύο Γηαγωληζκνύο
Οη δηαγσληζκνί πνπ δηεμάγνληαη ζέηνπλ θξηηήξηα κε ηα νπνία αμηνινγνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο
ηδέεο θαη ηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ παίξλνπλ κέξνο.
ην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ Smart City Crowdhackathon πνπ έιαβε ρψξα ζηελΚχπξν νη
επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο θαη νη λενθπείο επηρεηξήζεηο εμεηάζηεθαλ κε βάζε ηα παξαθάησ
θξηηήξηα:
1. Οινθιήξσζε


ε ηη βαζκφ έρεη νινθιεξσζεί ην πξντφλ/ ππεξεζία ;



Eλνπνίεζε κε 3rd party systems κέζσ APIs
2. Δπίδξαζε

ηελ Κνηλωλία


Πφζν επεξεάδεη θνηλσληθά απηφ ην πξντφλ / ππεξεζία;
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Θα έρεη απηφ ην πξντφλ / ππεξεζία ζεηηθφ θνηλσληθφ αληίθηππν γηα ηνπο πνιίηεο κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν (εξγαηηθφ δπλακηθφ, ρξήζηεο, ελδηαθεξφκελα κέξε);



Πφζνπο επεξεάδεη, πνπ απεπζχλεηαη; Σνπηθά;



Έρεη επηρεηξεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ, βειηηψλεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο
ησλ δήκσλ, ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ ;



Bειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ζηηο πφιεηο ;



Δίλαη εχρξεζην ην πξντφλ απφ παηδηά, ειηθησκέλνπο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ;

ην Πεξηβάιινλ


Έρεη επίδξαζε ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ;



Έρεη επίδξαζε ζηε κείσζε ηεο εθπνκπήο CO2 ;



Έληαζε εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ



Πνηφηεηα αέξα



Θφξπβνο



Καηαλάισζε ελέξγεηαο



Τπνζηήξημε ΜΜΜ κε πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν



Πηζηεχεηε φηη απηφ ην πξντφλ / ππεξεζία κπνξεί λα έρεη ηζρπξφ νηθνινγηθφ αληίθηππν;

ηελ Οηθνλνκία


Αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο



Αχμεζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο



Μπνξεί λα εθαξκνζηεί άκεζα ζηνπο Γήκνπο ή ζε παξαδείγκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο
πφιεηο ;
3. Καηλνηνκία



Έληαζε ρξήζεο ΣΠΔ



Πψο ε εθαξκνγή δίλεη θίλεηξα γηα ηελ ρξήζε ηεο, Με πνην ηξφπν ιχλεη ην πξφβιεκα;



Τπάξρεη ηερλνινγηθή θαηλνηνκία απφ ην ζπλδπαζκφ technology stacks (ηερλνινγηθή
ππνδνκή γηα ηνπο ππνινγηζηέο) ;



Με πνηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνηεί opendata / APIs / web services



Μεγάιε αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα πνιενδνκία, δηαρείξηζε θπθινθνξίαο θαη
εμαηνκηθεπκέλε θηλεηηθφηεηα
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Αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο, δίθηπα αηζζεηήξσλ, βειηηζηνπνίεζε επηθνηλσλίαο, αζηηθά
δίθηπα

 Ηδηνθηεζία δεδνκέλσλ, ηδησηηθφηεηα θαη αζθάιεηα


Δθδεκνθξαηηζκφο ησλ αζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη εκπινθή ησλ πνιηηψλ



Πξνζθέξεη λέεο ιχζεηο θηλεηηθφηεηαο (ξνκπνηηθά θαη απηφλνκα ζπζηήκαηα)



Λχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζχλνια δεδνκέλσλ ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, πφιεο,
πνιηηείαο, εζληθήο ή παγθφζκηαο εκβέιεηαο γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη επίιπζε γηα
ηα πηφ πηεζηηθά αζηηθά ζέκαηα. πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεζνδνινγίεο Blockchain γηα ηε
βειηίσζε ηεο αμίαο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ θαη
ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ · ή ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ζπζθεπψλ IoT γηα ηε
βειηίσζε ησλ αζηηθψλ απνηειεζκάησλ
4. Δπηρεηξεκαηηθφ Μνληέιν



Γηαηί ζα ην αγφξαδε θάπνηνο ; Πνηνο ζα ην αγφξαδε ; Πψο ζα ήηαλ βηψζηκν ;



Aλ ε εθαξκνγή έρεη θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ πψο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηείηαη
απηνρξεκαηνδνηνχκελή ; ή κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ



Πφζν θαηλνηφκν είλαη απηφ ην πξντφλ / ππεξεζία; Γεκηνπξγεί αιιαγή παηρληδηνχ ζηελ
αγνξά ; Τπάξρεη θάηη ηέηνην ήδε ζηελ αγνξά;



Πφζν επηζεηηθή είλαη απηή ε θαηλνηνκία / ηδέα ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα;



Απηή ε λενθπήο επηρείξεζε έρεη ήδε έλα ηζηνξηθφ πνπ δίλεη αμηνπηζηία ζηελ
πξφζβαζή ηνπ ζηελ αγνξά; (Πφζνη ρξήζηεο, πειάηεο πνπ πιεξψλνπλ, Κνηλσληθή
δέζκεπζε ...)

χκθσλα κε ην δηαγσληζκφ StartupEuropeAwards ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο
είλαη ηα αθφινπζα:


Βησζηκφηεηα: ην πξντφλ ή ε ππεξεζία πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ
νηθνινγηθψλ επηπηψζεσλ ηεο πφιεο, απμάλνληαο έηζη ηε βησζηκφηεηα απφ
πεξηβαιινληηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε.
 Καηλνηνκία: Δπηθέληξσζε ζην βαζκφ θαηλνηνκίαο, ηε δηαθνπή θαη ηελ πξσηνηππία
ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ.
 Γηαθπβέξλεζε: Σν πξνηεηλφκελν πξντφλ ή ππεξεζία ζα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ ζηε δηαρείξηζε ηεο πφιεο θαη ζα επηηξέςεη ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε κε ηηο
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αλάγθεο ή ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ.
 Δπηρεηξεκαηηθφ κνληέιν: Αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηηο λέεο επηρεηξήζεηο (νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, ζπλεξγαζία ηδησηηθνχδεκφζηνπ ηνκέα, δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο θιπ.).
 Κνηλσληθέο ξήηξεο: δεκηνπξγεζείζα εξγαζία, πνιηηηθή γηα ην θχιν, θνηλσληθή έληαμε,
ζπλεξγαζία κε ΜΚΟ, πξφγξακκα αζθνπκέλσλ
χκθσλα κε ην SocialImpactAwardηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο λενθπψλ επηρεηξήζεσλ είλαη:
Κξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ηελ Κνηλσλία


Πνηα είλαη ε αμία πνπ πξνζθέξεη ην project ζην θνηλφ ηνπ θαη ζηελ θνηλσλία;



Πνην είλαη ην αληίθηππν ηνπ project γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη ηελ θνηλσλία;



Πφζν ζρεηηθνί είλαη νη ζηφρνη ηνπ project ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηηο θνηλσλίαο καο;



Πφζν πεξίπινθν είλαη ην πξφβιεκα ην νπνίν ζηνρεχεη λα ιχζεη ην project;

 Τπάξρεη

δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ project (scalability) πρ. Μεηέπεηηε κεηαθνξά ζε

λέεο αγνξέο ή ζε λέν πξνθηι πειαηψλ, ρσξίο λα ραζεί ε απνδνηηθφηεηα θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ.


Πξνβιέπεηαη κία ηέηνηα επέθηαζε θαη θιηκάθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ;

Κξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ηελ Καηλνηνκία


Αμηνπνηνχληαη λέα κέζα θαη κέζνδνη γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ project;

Ο

πξνηεηλφκελνο ηξφπνο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, απαληά ζην θνηλσληθφ

πξφβιεκα θαη δηαθέξεη απφ άιιεο ππάξρνπζεο ηδέεο/ιχζεηο;
Κξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ηε Βησζηκόηεηα
 Τπάξρεη δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ project;
 Τπάξρνπλ

ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη θαη ζρέδην δξάζεο; Ζ νκάδα έρεη ιάβεη ππφςηλ

καθξνρξφληεο πξνδηαγξαθέο;
 Ζ νκάδα έρεη ζθεθηεί ηελ ζπλεξγαζία κε άιινπο νξγαληζκνχο;
 Οη ηδξπηέο ηνπ project κνηάδνπλ έηνηκνη, ζίγνπξνη θαη ηθαλνί λα ην πξαγκαηνπνηήζνπλ

θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην βξαβείν ηνπ Social Impact Award κε ηνλ πην νπζηαζηηθφ θαη
απνδνηηθφ ηξφπν;
 Τπάξρνπλ δηαζέζηκνη ρξεκαηηθνί πφξνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ project ή έλα πιάλν γηα

ηελ απφθηεζε απηψλ;
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Ζ

νκάδα έρεη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο (ηερλνγλσζία, ηθαλφηεηεο, εκπεηξία) γηα λα

εθαξκφζεη ην project ή έρεη έλα πιάλν γηα ηελ απφθηεζε απηψλ;

3.3.4. Πξόηαζε γηα Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο Νενθπώλ Δπηρεηξήζεσλ ζηελ
θαηεγνξία Mobility
Μεξηθνί απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έμππλεο θηλεηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο Jarasuniene &
Batarliene, (2013) είλαη ε πινπνίεζε ησλ παξαθάησ :


Μείσζε θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο



Μείσζε ηνπ ρξφλνπ ηαμηδηνχ/ κεηαθνξάο



Αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ νδεγνχ/ εκπνξεχκαηνο



Αχμεζε ηεο άλεζεο ηνπ νδεγνχ



Αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ νδψλ



Μείσζε θφζηνπο κεηαθνξάο



Αχμεζε πνιπηξνπηθήο κεηαθίλεζεο (απηνθίλεην, ηξέλν, ιεσθνξείν, πνδήιαην, πεδνί )



Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο-πξνγξακκαηηζκνχ ηαμηδηνχ/ κεηαθνξά



Βειηίσζε ηαρχηεηαο



Βειηίσζε ζηάζκεπζεο



Πξνηείλεη ιχζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ



Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πεηπραίλνληαο ηε κεηαθνξά
πξντφλησλ ζην βέιηηζην ρξφλν θαη κε ηε βέιηηζηε νηθνλνκηθή ιχζε



Δπθνιφηεξε δηαρείξηζε ζηφινπ νρεκάησλ

Ο ηνκέαο ηεο έμππλεο θηλεηηθφηεηαο παξνπζηάδεη έλα αμηνζεκείσην εχξνο πεξηερνκέλσλ θαη
επηπηψζεσλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ κεηαβιεηψλ κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη. Σα θξηηήξηα κε
ηα νπνία αμηνινγείηαη κηα λενθπήο επηρείξεζε ζηνλ ηνκέα ησλ Έμππλσλ Πφιεσλ, ζηελ
ππνθαηεγνξία Mobility πξνθχπηνπλ απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ δίλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία γηα
ηελ Έμππλε Πφιε, ηηο δηαζηάζεηο ηεο θαη ηελ έλλνηα ηεο έμππλεο θηλεηηθφηεηαο.
Με βάζε ινηπφλ ηνπο ζηφρνπο πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ απφ ηελ έμππλε θηλεηηθφηεηα γηα
ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξνηείλνληαη ηα θξηηήξηα κε
ηα νπνία ζα αμηνινγνχληαη νη SmartCitiesMobilityStartups (SCMS) θαη ελζσκαηψλνληαη ζε
έλα κνληέιν.
Καηά ηελ επηινγή ελφο θξηηεξίνπ απνθαζίδεηαη πνηα είλαη ε πξνηηκεηέα θαηεχζπλζή ηνπ. Αλ ε
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θαηεχζπλζε είλαη αχμνπζα (increasing) ηφηε ηζρπξφηεξε πξφηαζε θαιείηαη απηή κε ηελ
κεγαιχηεξε ηηκή, ελψ αλ είλαη θζίλνπζα (decreasing) ηζρπξφηεξε ζεσξείηαη απηή κε ηελ
κηθξφηεξε ηηκή. Παξάιιεια νη νηθνγέλεηεο επηκεξίδνληαη ζε θξηηήξηα θαη απηά ζε
ππνθξηηήξηα.
ηελ πεξίπησζε κειέηεο νη νηθνγέλεηο θξηηεξίσλ είλαη ην πεξηβάιινλ, ε νηθνλνκία, ε
θνηλσλία, ε ηερλνινγία ελψ μερσξηζηά εμεηάδεηαη ν ηνκέαο ηνπ Mobility.
ε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο ησλ Nikoloudis et al. (2017) παξαηίζεληαη ηα παξαθάησ 15 θξηηήξηα
γηα αμηνιφγεζε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ έμππλσλ πφιεσλ. Ζ αξίζκεζε
ζπλερίδεηαη κεηά ηα 31 θξηηήξηα ζηα νπνία έρνπλ θαηαιήμεη νη Nikoloudis et al. Έηζη
παξνπζηάδεηαη παξαθάησ έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ θξηηεξίσλ ηεο έξεπλαο ησλ
Nikoloudis et al. καδί κε ην πξνηεηλφκελν κνληέιν αμηνιφγεζεο ηεο εθπνλνχκελεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
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Πίλαθαο 5 Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο Νενθπψλ Δπηρεηξήζεσλ θαηά ηνπο Nikoloudisetal. (2017)
C1:Οηθνλνκηθά Κξηηήξηα

C2 : Κξηηήξηα Αγνξάο

C3: Κξηηήξηα Πξνϊόληνοηξαηεγηθήο

C1.1.:Καζαξή Παξνχζα Αμία
(NPV)

C2.1.: Βαζκφο πνπ ην πξντφλ έρεη
θαζηεξσζεί ζηελ αγνξά

C1.2.:Καηψηαην ξην
Απνδνηηθφηεηαο

C2.2.:Σν ππάξρνλ κέγεζνο ηεο
αγνξάο είλαη ειθπζηηθφ

C3.1.: Δπίπεδα εηνηκφηεηαο
ηερλνινγίαο - βαζκφο
σξηκφηεηαο

C1.3.:Δζσηεξηθφο Γείθηεο
Απφδνζεο (IRR)

C2.3.: Ζ αγνξά-ζηφρνο παξνπζηάδεη
ζεκαληηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο

C1.4.:Γείθηεο Απφδνζεο ηεο
Δπέλδπζεο (ROI)

C2.4.:Δπαηζζεζία ζηνπο
νηθνλνκηθνχο θχθινπο

C1.5.:Δπηθχξσζε ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
κνληέινπ

C2.5.: Τπάξρεη ηζρπξφο θπξίαξρνο
αληαγσληζηήο κε κεγάιν
κεξίδην αγνξάο

C4:Κξηηήξηα δηαρείξηζεο νκάδαο

C5: Κξηηήξηα δηαρείξηζεο
ηθαλόηεηαο

C6: Eπηρεηξεκαηηθό ζρέδην

C4.1.:Δηαηξηθή ζχλζεζε (αξηζκφο
ζπλεξγαηψλ)

C5.1: Γηαδηθαζία / ηθαλφηεηα
παξαγσγήο ηεο νκάδαο

C6.1:Σν πνζφ ηεο αξρηθήο
επέλδπζεο

C4.2:Ηζηνξηθφ ηνπ βαζηθνχ
επηρεηξεκαηία

C5.2: Οξγαλσηηθή / Γηνηθεηηθή
ηθαλφηεηα νκάδαο

C4.3: Γέζκεπζε δηαρείξηζεο

C5.3: Υξεκαηννηθνλνκηθή /
Λνγηζηηθή ηθαλφηεηα ηεο
νκάδαο

C6.2:Υξνλνδηάγξακκα γηα ηελ
αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηνπ
ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ

C4.4:Αλαγλσξηζκέλε εμεηδίθεπζε
ηεο νκάδαο
C4.5:Δξγαζηαθή εκπεηξία ηεο
νκάδαο δηαρείξηζεο

C3.2.: Σν πξντφλ είλαη ηδηφθηεην ή
κπνξεί λα πξνζηαηεχεηαη
δηαθνξεηηθά κε δίπισκα
επξεζηηερλίαο
C3.3.: Δπθνιία εηζφδνπ ζηελ αγνξά
C3.4.: Γελ είλαη εχθνιν λα κηκεζεί
ήλα αληηθαηαζηαζεί
C3.5.: Δηδηθέο λνκηθέο ξπζκίζεηο –
Αδεηνδφηεζε

C6.3: Πεξίνδνο δηαθξάηεζεο ηεο
επέλδπζεο

C5.4: Ηζηνξηθφ έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο ηεο νκάδαο
δηαρείξηζεο

C6.4:Γηάθξηζε ζε δηαγσληζκνχο γηα
θαηλνηνκία θαη
επηρεηξεκαηηθφηεηα

C5.5: Γεμηφηεηεο κάξθεηηλγθ /
πσιήζεσλ ηεο νκάδαο
δηαρείξηζεο

C6.5:πκκεηνρή ζε
businessincubator

C5.6: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο
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Πίλαθαο 6 Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο γηα Νενθπείο Δπηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ Έμππλσλ
Πφιεσλ
C7: Κηλεηηθόηεηα
C7.1.: Αζθάιεηα
C7.2.:Βαζκφο
εμνηθνλφκεζεο
ρξφλνπ
C7.3.:Βαζκφο

C8: Κνηλωλία
C8.1.: Γεκηνπξγία ζέζεσλ

C9: Σερλνινγία
C9.1. : Έληαζε Υξήζεο

C10: Πεξηβάιινλ
C10.1.: Βαζκφο πνπ

εξγαζίαο γηα ηνπο πνιίηεο

ηεο Σερλνινγίαο

επεξεάδνληαη

C8.2:Βαζκφο Αμηνπνίεζεο ηνπ

(opendata, APIs,

νη εθπνκπέο

webservices)

CO2

παξερφκελνπ πξντφληνο/
ππεξεζίαο γηα ηελ εθαξκνγή

C9.2: Βαζκφο

C10.2. : Bαζκφο πνπ

εμνηθνλφκεζεο

δεκφζησλ πνιηηηθψλ

εμνηθείσζεο ηνπ

θαηαπνιεκάηαη

θφζηνπο

ζηνρεπκέλσλ ζηηο

ηειηθνχ ρξήζηε κε

ε εμάληιεζε

πξαγκαηηθέο θνηλσληθέο θαη

ηελ ελ ιφγσ

ησλ

νηθνλνκηθέο αλάγθεο.

ηερλνινγία

θπζηθψλπφξσλ

C7.4. :Πνζνζηφ
ρξεζηψλ ζηνπο
νπνίνπο

C8.3.: Βαζκφο πνπ ην παξαγφκελν

C9.3.: Βαζκφο

C10.3. : Βαζκφο

απεπζχλεηαη ε

πξντφλ/ ππεξεζία

πξνζβαζηκφηε-ηαο

επηκφξθσζεο

ππεξεζία/ πξντφλ

αληαπνθξίλεηαη ζηηο

ζηελ ελ ιφγσ

πνιηηψλ γηα

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο

ηερλνινγία

νηθνινγηθή

πφιεο
C8.4.: Αληίθηππν ζηηο θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ

C9.4. : Βαζκφο επθνιίαο

ζπλείδεζε

εθκάζεζεο λέαο
ηερλνινγίαο

πνιηηψλ

Σα θξηηήξηα ζε κνξθή εξσηήζεσλ καδί κε ηηο πηζαλέο απαληήζεηο ηνπο παξαηίζεληαη
παξαθάησ:
1. ε ηη βαζκό πξνάγεηαη ε αζθάιεηα ηωλ ηειηθώλ ρξεζηώλ (π.ρ. πξνζωπηθά
δεδνκέλα, ζωκαηηθή αθεξαηόηεηα, αθεξαηόηεηα κεηαθεξόκελωλ πξνϊόληωλ θηι)
1. Πνιχ κηθξφ
2. Μηθξφ
3. Μεζαίν
4. Μεγάιν
5. Πνιχ κεγάιν
2. Bαζκόο εμνηθνλόκεζεο ρξόλνπ γηα ηνπο ρξήζηεο.
1.

Ζ παξερφκελε ππεξεζία / πξντφλ δεκηνπξγεί εκπφδηα απμάλνληαο ην ρξφλν πνπ
δηαζέηεη ν ρξήζηεο γηα λα δηεθπαηξεψζεη ηελ επηζπκεηή ελέξγεηα.
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2.

Ζ παξερφκελε ππεξεζία / πξντφλ δελ επεξεάδεη ην ρξφλν πνπ δηαζέηεη ν ρξήζηεο γηα
λα δηεθπαηξεψζεη ηελ επηζπκεηή ελέξγεηα.

3.

Ζ παξερφκελε ππεξεζία / πξντφλ κεηψλεη ιίγν ην ρξφλν πνπ δηαζέηεη ν ρξήζηεο γηα λα
δηεθπαηξεψζεη ηελ επηζπκεηή ελέξγεηα.

4.

Ζ παξερφκελε ππεξεζία / πξντφλ κεηψλεη αηζζεηά ην ρξφλν πνπ δηαζέηεη ν ρξήζηεο
γηα λα δηεθπαηξεψζεη ηελ επηζπκεηή ελέξγεηα.

5.

Ζ παξερφκελε ππεξεζία / πξντφλ κεηψλεη πνιχ ην ρξφλν πνπ δηαζέηεη ν ρξήζηεο γηα λα
δηεθπαηξεψζεη ηελ επηζπκεηή ελέξγεηα.

3. Βαζκόο εμνηθνλόκεζεο ρξεκάηωλ γηα ηνπο ρξήζηεο.
1.

Οη ρξήζηεο δελ εμνηθνλνκνχλ θαζφινπ ρξήκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο/
ππεξεζίαο

2.

Οη ρξήζηεο εμνηθνλνκνχλ πνιχ κηθξά πνζά απφ ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο

3.

Οη ρξήζηεο εμνηθνλνκνχλ κηθξά πνζά απφ ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο /ππεξεζίαο

4.

Οη ρξήζηεο εμνηθνλνκνχλ ζεβαζηά πνζά απφ ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο /ππεξεζίαο

5.

Οη ρξήζηεο εμνηθνλνκνχλ κεγάια πνζά απφ ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο /ππεξεζίαο

4. Ση πνζνζηό ηωλ πνιηηώλ απνηειεί δπλεηηθνύο ρξήζηεο ηνπ πξνϊόληνο/ππεξεζίαο
ηεο λενθπνύο επηρείξεζεο;
1.

0%-20%

2.

20%-40%

3.

40%-60%

4.

60%-80%

5.

80%-100%

5. Γεκηνπξγνύληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο απεπζπλόκελεο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πόιεο;
Ναη/ρη
6. Βαζκόο Αμηνπνίεζεο ηνπ παξερόκελνπ πξνϊόληνο/ ππεξεζίαο γηα ηελ εθαξκνγή
δεκόζηωλ πνιηηηθώλ ζηνρεπκέλωλ ζηηο πξαγκαηηθέο θνηλωληθέο θαη νηθνλνκηθέο
αλάγθεο.
1. Σν παξερφκελν πξντφλ/ ππεξεζία δε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ
ησλ Γήκσλ.
2. Σν παξερφκελν πξντφλ/ ππεξεζία έρεη πνιχ κηθξή επίδξαζε ζηελ εθαξκνγή ησλ
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δξάζεσλ ησλ Γήκσλ
3. Σν παξερφκελν πξντφλ/ ππεξεζία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ
ησλ Γήκσλ.
4. Σν παξερφκελν πξντφλ/ ππεξεζία κπνξεί λα βνεζήζεη κεξηθψο ζηελ εθαξκνγή ησλ
δξάζεσλ ησλ Γήκσλ
5. Σν παξερφκελν πξντφλ/ ππεξεζία έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ
ησλ Γήκσλ
7. Σν παξαγόκελν πξνϊόλ/ππεξεζία αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο
πόιεο;
1. Γελ αληαπνθξίλεηαη θαζφινπ ζηηο αλάγθεο
2. Αληαπνθξίλεηαη ζε κηθξφ βαζκφ
3. Αληαπνθξίλεηαη ζε κεζαίν βαζκφ
4. Αληαπνθξίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ
5. Αληαπνθξίλεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ
8. Σί αληίθηππν έρεη ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ηωλ πνιηηώλ;
1. Πνιχ κηθξφ
2. Μηθξφ
3. Μεζαίν
4. Μεγάιν
5. Πνιχ κεγάιν
9. Βαζκόο ρξεζηκνπνίεζεο λέωλ ηερλνινγηώλ (bigdata, APIs, webservices)
1.

Ζ ππεξεζία/ πξντφλ δε ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ ηερλνινγία

2.

Ζ ππεξεζία/ πξντφλ ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία ζε κηθξφ βαζκφ

3.

Ζ ππεξεζία/ πξντφλ θάλεη εθηεηακέλε ρξήζε ηερλνινγίαο

4.

Ζ ππεξεζία/ πξντφλ εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηερλνινγία

5.

Ζ ππεξεζία/ πξντφλ ζηεξίδεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ ηερλνινγία

10. Βαζκόο εμνηθείωζεο ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε κε ηελ ελ ιόγω ηερλνινγία.
1.

Οη θάηνηθνη ηεο πφιεο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία.

2.

Πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο είλαη εμνηθεησκέλν κε ηελ ηερλνινγία.

3.

εβαζηφ πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο είλαη εμνηθεησκέλν κε ηελ ηερλνινγία.
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4.

Σν ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο είλαη εμνηθεησκέλν κε ηελ
ηερλνινγία.

5.

Σν ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο είλαη εμνηθεησκέλν κε ηελ ηερλνινγία

11. Βαζκόο πξνζβαζηκόηεηαο ζηελ ελ ιόγω ηερλνινγία.
1.

Οη θάηνηθνη ηεο πφιεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε απηή ηελ ηερλνινγία.

2.

Ζ ηερλνινγία είλαη δηαζέζηκε ζε ειάρηζην πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο
(ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο).

3.

Ζ ηερλνινγία είλαη πξνζβάζηκε απφ ζεβαζηφ πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ηεο
πφιεο(ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο).

4.

Ζ ηερλνινγία είλαη πξνζβάζηκε ζρεδφλ απφ φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο
(ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο).

5.

Ζ ηερλνινγία είλαη πξνζβάζηκε απφ φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο
(ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο).

12. Πόζν εύθνιε είλαη ε εθκάζεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο; Δίλαη εθηθηή ε ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο από ΑκΔΑ, παηδηά, ειηθηωκέλνπο;
1.

Αλέθηθηε

2.

Πνιχ δχζθνιε

3.

Γχζθνιε

4.

Δχθνιε

5.

Πνιχ εχθνιε

13. ε ηη βαζκό κεηώλνληαη νη εθπνκπέο CO2?
1.

Πνιχ κηθξφ

2.

Μηθξφ

3.

Μεζαίν

4.

Μεγάιν

5.

Πνιχ κεγάιν

14. ε ηη βαζκό θαηαπνιεκάηαη ε εμάληιεζε ηωλ θπζηθώλ πόξωλ?
1.

Πνιχ κηθξφ

2.

Μηθξφ

3.

Μεζαίν
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4.

Μεγάιν

5.

Πνιχ κεγάιν

15. ε ηη βαζκό ε ππεξεζία/ πξνϊόλ επηκνξθώλεη ηνπο πνιίηεο ώζηε λα έρνπλ
νηθνινγηθή ζπλείδεζε;
1.

Πνιχ κηθξφ

2.

Μηθξφ

3.

Μεζαίν

4.

Μεγάιν

5.

Πνιχ κεγάιν

3.4. Πξνζδηνξηζκόο Βαξώλ
3.4.1. Καηαγξαθή Μεζόδσλ Πξνζδηνξηζκνύ Βαξώλ
 Βάξε ηωλ θξηηεξίωλ κε βάζε πνιιαπιέο κνξθέο πξνηηκήζεωλ
χκθσλα κε ηνπο Zhang θαη Ma, ζηηο πνιπθξηηεξηαθέο κεζφδνπο ιήςεο απνθάζεσλ, νη ιήπηεο
απνθάζεσλ πάληα δίλνπλ πιεξνθνξίεο πξνηίκεζεο ελαιιαθηηθψλ, θξηηεξίσλ ή πηλάθσλ
απνθάζεσλ. Καζψο νη δηάθνξνη ιήπηεο απνθάζεσλ κπνξεί λα έρνπλ άιιε θνπιηνχξα, άιιε
εθπαίδεπζε ή έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα αμηψλ, κπνξεί λα εθθξάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο κε
δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Γηα λα ππάξρεη πεξηζζφηεξε ειαζηηθφηεηα ζην ζχζηεκα, δηάθνξεο
κνξθέο πξνηηκήζεσλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε απφ ηνπο Zhang θαη Ma ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
αλαπηχμνπλ κία λέα πξνζέγγηζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ: ηάμεηο πξνηίκεζεο,
ηηκέο ρξεζηκφηεηαο θαη πνιιαπιή ζρέζε πξνηίκεζεο, επηιεγκέλα ππνζχλνια, θαλνληθή ζρέζε
πξνηίκεζεο

αζαθψο

επηιεγκέλνπ

ππνζπλφινπ,

ζρέζε

αζαθνχο

πξνηίκεζεο,

φξνη

γισζζνινγίαο θαη ζχγθξηζε αλά δεχγε. Οη δηάθνξεο κνξθέο πξνηίκεζεο ελνπνηνχληαη ζε κία
πνιιαπιή ζρέζε πξνηίκεζεο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ζπγθέληξσζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη
αθνινπζεί δηαδηθαζία εθκεηάιιεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα
βάξε ησλ θξηηεξίσλ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ απφ ηνπο Zhang θαη Ma
νη αθφινπζεο ππνζέζεηο θαη κεηαζρεκαηηζκνί έρνπλ γίλεη:


Οη ελαιιαθηηθέο ζεσξείηαη φηη είλαη γλσζηέο: έζησ S={S1,S2,…,Sm} κε m≥2
δειψλεη ην ζχλνιν ησλ πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ.
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Σα θξηηήξηα ζεσξνχληαη φηη είλαη γλσζηά: έζησ C={C1,C2,…,Cn} κε n≥2 δειψλεη ην
ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη φηη είλαη πξνζζεηηθά αλεμάξηεηα.



Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ είλαη άγλσζηνο: έζησ w=(w1,w2,…,wn)T
n

είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ, φπνπ
wj δειψλεη ην βάξνο ηνπ θξηηεξίνπ Cj.




w
j 1

j

1
, wj≥0, j=1,…,n θαη

Οη ιήπηεο απνθάζεσλ είλαη γλσζηνί: έζησ E={e1,e2,…,ek}δειψλεη ην ζχλνιν ησλ Κ
(Κ≥2) ιεπηψλ απνθάζεσλ.

πγθέληξωζε ηωλ ζρέζεωλ πνιιαπιαζηαζηηθήο πξνηίκεζεο από πνιιαπινύο ιήπηεο
απνθάζεωλ
Ζ κέζνδνο ηεο αζαθνχο πιεηνςεθίαο (Herrera et al., 2001) Έζησ pl=(plij)nxn κία αλεμάξηεηε
ζρέζε πνιιαπιαζηαζηηθήο πξνηίκεζεο ζηα θξηηήξηα νξηζκέλε απφ ηνλ ιήπηε απνθάζεσλ el,
I=1,…,K. Μία ζπγθεληξσηηθή ζεσξία πνιιαπιαζηαζηηθήο πξνηίκεζεο pc=(pcij)nxn κπνξεί λα
πξνθχςεη απφ ηηο απφςεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ. Ζ αζαθήο πιεηνςεθία
είλαη κία ιεπηή έλλνηα εθθξαζκέλε απφ έλαλ αζαθή γισζζνινγηθφ πνζνηηθφ ζπληειεζηή
(Zadeh, 1975,1983). Ο pcij κπνξεί λα ππνινγηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπγθεληξσηηθφ
δηαηαγκέλν ζηαζκηζκέλν γεσκεηξηθφ ηειεζηή , (OWG) νξηζκέλν σο εμήο:
Έζησ p1ij, p2 ij,…,pKij είλαη κία ιίζηα ηηκψλ πξνο ζπγθέληξσζε, ν ηειεζηήο OWG δηάζηαζεο Κ
είλαη κία ζπλάξηεζε θG,
θG: RK →R
ε νπνία ζπζρεηίδεηαη κε έλα ζχλνιν βαξψλ ι θαη νξίδεηαη σο:
θG(p1ij,p2ij,…,pKij)=

𝑘
𝜆
𝑖=1(𝛧1)𝜆

φπνπ ι=[ι1,ι2,...,ιΚ] είλαη έλαο εμσηεξηθά δνζκέλνο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο έηζη ψζηε
ιl∈[0,1], Η=1,…,K θαη

𝜅
𝜄=1 𝜆

Σν Ε είλαη ν ζπληειεζηήο δηαηαγκέλεο ηηκήο. Κάζε ζηνηρείν zl∈Z είλαη ε ηηκή Η-ζηήο ηάμεο ζηε
ζπγθέληξσζε { p1ij,p2ij,…,pKij}. Ζ έλλνηα ηεο αζαθνχο πιεηνςεθίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
κέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ι κε έλαλ αζαθή γισζζνινγηθφ πνζνηηθφ ζπληειεζηή
(Yager, 1993, 1996). ηελ πεξίπησζε ελφο κε-θζίλνληα επηκεξηζηηθνχ πνζνηηθνχ ζπληειεζηή
Q, ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ι ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθφινπζε έθθξαζε:
ιl=Q(l/K)-Q((l-1/K), I=1,…,K
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ηαλ έλαο αζαθήο γισζζνινγηθφο πνζνηηθφο ζπληειεζηήο Q ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ι ζηνλ ηειεζηή OWG, ε θG δίλεηαη απφ ηε θGQ.
Δπνκέλσο, ε ζπγθεληξσηηθή ζρέζε πνιιαπιαζηαζηηθήο πξνηίκεζεο πξνθχπηεη σο εμήο:
pcij=θGQ(p1ij,p2ij,…,pKij), i,j=1,…,n;i≠j



Η κέζνδνο ηνπ γεωκεηξηθνύ κέζνπ γηα ηε ζπγθέληξωζε κεηαμύ πνιιαπιώλ ιεπηώλ
απνθάζεωλ
Οη Zhang θαη Ma παίξλνπλ σο pl=(plij)nxn ηελ αλεμάξηεηε ζρέζε πνιιαπιαζηαζηηθήο
πξνηίκεζεο ζηα θξηηήξηα φπσο νξίδεηαη απφ ην ιήπηε απνθάζεσλ el, I=1,…,K. Μία
ζπγθεληξσηηθή ζρέζε πξνηίκεζεο PC=(pcij)nxn κπνξεί λα πξνθχςεη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν
ζπγθέληξσζεο ηνπ γεσκεηξηθνχ κέζνπ (Barzilai θαη Lootsma, 1997):
pcij=



𝑘
𝑖=1(𝑝ij) ,

i,j=1,…,n;i≠j

Μέζνδνο Simos
Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνξίζνπλ ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ.
Μηα απφ απηέο είλαη θαη ε κέζνδνο Simos. Ζ Simos είλαη κηα κέζνδνο πνπ αλαπηχρζεθε ην
1990 θαη βνεζάεη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ θξηηεξίσλ ελφο πξνβιήκαηνο, κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ
ησλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ηνπο. εκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη ην γεγνλφο φηη δε
βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθέο ππνζέζεηο, ιφγσ έιιεηςεο ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δε κπνξεί
λα γίλεη πεξεηαίξσ αλάιπζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο, δειαδή
πνπ έρνπλ ην ίδην βάξνο (Beuthe and Scannella, 2001).
ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν αξρηθά ζπγθεληξψλνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ζηε
ζπλέρεηα πξνζδηνξίδνληαη ηα βάξε. Τπάξρνπλ ηξία ζηάδηα ζηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ.
Πξψηα, δίλεηαη ζην ρξήζηε έλα παθέην κε n αξηζκφ θαξηψλ, φζα δειαδή είλαη θαη ηα θξηηήξηα.
ηε ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο θαηαηάζζεη ηα θξηηήξηα κε αχμνπζα ζεηξά, δειαδή απφ ην ιηγφηεξν
ζεκαληηθφ κέρξη ην πην ζεκαληηθφ. Μεηά ν ρξήζηεο, πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηνλ ίδην βαζκφ
ζεκαληηθφηεηαο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θξηηεξίσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη. ην ζεκείν απηφ,
θαιείηαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ έζησ θαη ηελ ειάρηζηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα κπνξέζνπλ
λα δηακνξθσζνχλ ηα βάξε. Απηφ κπνξεί λα ην πεηχρεη κε ηελ ηνπνζέηεζε ιεπθψλ θαξηψλ
κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ. Ζ ρξήζε ιεπθψλ θαξηψλ δείρλεη πφζν ζεκαληηθφ είλαη έλα θξηηήξην ζε
ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε αξίζκεζε ηεο θάξηαο, ηφζν πην ζεκαληηθφ
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ζεσξείηαη (Beuthe and Scannella, 2001).
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βαξψλ αξρηθά γίλεηαη ε θαηάηαμε ηνπ ππνζπλφινπ ησλ θξηηεξίσλ
απφ ην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ζην πην ζεκαληηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα, θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο ησλ
θαξηψλ. Ζ θάξηα κε ηε κηθξφηεξε θαηάηαμε νξίδεηαη κε ηε ζέζε 1, ε ακέζσο επφκελε κε ηε
ζέζε 2 θ.η.ι. Μεηά, πξνζδηνξίδεηαη ην κέζν ή κε θαλνληθνπνηεκέλν βάξνο δηαηξψληαο ην
άζξνηζκα ησλ ζέζεσλ απηψλ κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ. Σέινο, ππνινγίδεηαη ην
ζρεηηθφ ή θαλνληθνπνηεκέλν βάξνο δηαηξψληαο ην κέζν βάξνο κε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ
ζέζεσλ ησλ θξηηεξίσλ (Holsapple and Sena, 2005).
Ζ RevisedSimos πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία γηα ηελ εχξεζε ησλ βαξψλ,
απνηειεί κηα αλαζεψξεζε ηεο κεζφδνπ Simos. Ζ αλαζεσξεκέλε απηή κέζνδνο πνπ
αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Jose Figuiera θαη Barnard Roy, ιακβάλεη ππφςε έλα είδνο επηπξφζζεησλ
πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ απνθαζίδνληα θαη αιιάδεη ηνπο θαλφλεο ππνινγηζκνχ ησλ βαξψλ. Έηζη ν
απνθαζίδσλ κπνξεί λα ζθεθηεί θαιχηεξα πψο λα δηακνξθψζεη ηελ ηεξαξρία ησλ θξηηεξίσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε RevisedSimos εμαιείθεη ηα ιάζε επεμεξγαζίαο ζηα ππνζχλνια ησλ ίζσλ
θξηηεξίσλ θαη επεμεξγάδεηαη θαιχηεξα ηε ζηξνγγπινπνίεζε ησλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ πνπ νδεγεί
ζηα θαλνληθνπνηεκέλα βάξε πνπ έρνπλ άζξνηζκα 100 (Holsapple and Sena, 2005).

3.4.2. Δπηινγή Μεζόδνπ Simos θαη Δμαγσγή Βαξώλ
Γηα ηελ εμαγσγή ησλ βαξψλ ζην πιαίζην απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απεπζπλζήθακε ζε
εηδηθνχο απφ ην νηθνζχζηεκα ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίνη έδσζαλ βαζκνινγίεο ζηα
δηάθνξα θξηηήξηα αλάινγα κε ηελ θξίζε ηνπο. Οη εηδηθνί πνπ απεπζπλζήθακε ήηαλ ν ηδξπηήο
κηα λενθπνχο επηρείξεζεο ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε άιισλ λενθπψλ
επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζε κέινο ηνπ νξγαληζκνχ Mindspace. Ο νξγαληζκφο απηφο είλαη κε
θεξδνζθνπηθφο θαη ζηφρν έρεη ηελ πξνψζεζε ηεο λενθπνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηα
παλεπηζηήκηα. ην πιαίζην απηνχ ηνπ νξάκαηνο δηνξγαλψλεη δηαγσληζκνχο επηρεηξεκαηηθήο
ηδέαο θαη δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηελ αμηνιφγεζε επηρεηξεκαηηθψλ
ηδεψλ θαη λενθπψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαγσληζκψλ. Με ρξήζε ηεο κεζφδνπ
Simosδηεμάρζεθαλ νη παξαθάησ βαξχηεηεο :
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Ranking

Criteria

1
2
3
4
5

c1.2, c1.3, c1.4, c2.4
c1.1, c2.2, c2.5
c6.2, c6.3, c8.2
c2.1, c3.4, c3.5, c4.4, c9.1
c.3.3, c9.2, c10.3
c5.3, c5.4, c6.1, c7.1, c7.3,
c8.1,c9.3, c10.1,
c1.5, c2.3, c3.2, c5.5, c6.4
c3.1, c4.1, c5.2, c5.6, c6.5, c7.2,
c8.4, c9.4,
c4.2, c5.1, c8.3, c10.2
c4.3, c4.5, c7.4

6
7
8
9
10
Τotal

Number of
criteria (N)

Weight W

Average
Weight
W
=ΣW/N

Relative
Weight (%) w
= (W
/ΣW)×100

4
3
3
5
3

1,2,3,4,
5,6,7,
8,9,10,
11,12,13,14,15,
16,17,18,

2,5
6
9
13
17

0,231%
0,555%
0,833%
1,203%
1,573%

8
5

19,20,21,22,23,24,25,26,
27,28,29,30,31

22,5
29

2,081%
2,683%

8
4
3
46

32,33,34,35,36,37,38,39,
40,41,42,43,
44,45,46,
1081

35,5
41,5
45
221

3,284%
3,839%
4,163%

Πίλαθαο 7 Βαξχηεηεο θξηηεξίσλ ζχκθσλα κε Startup εηαηξεία

Weight W

Average
Weight W
=ΣW/N

Relative
Weight (%)
w = (W
/ΣW)×100

2

1,2,

1,5

0,139%

3

3,4,5,

4

0,370%

7

6,7,8,9,10,11,12,

9

0,833%

c2.2, c2.4, c2.5, c6.1,
c2.3, c4.1, c6.2, c6.3, c8.2, c9.1,
c10.3,

4

13,14,15,16,

14,5

1,341%

7

17,18,19,20,21,22,23,

20

1,850%

6

c3.4, c5.3, c9.2,

3

24,25,26,

25

2,313%

7

5

27,28,29,30,31,

29

2,683%

8

c3.1, c7.3, c8.3, c8.4, c9.3,
c1.4, c3.3, c4.2, c4.5, c5.1, c5.2,
c5.5, c10.1, c10.2,

9

32,33,34,35,36,37,38,39,40,

40

3,700%

9

c4.3, c7.1, c7.2, c9.4,

4

41,42,43,44,

42,5

3,932%

10

c5.6, c7.4

2

45,46,

45,5

4,209%

46

1081

231

Criteria

Number of
criteria (N)

1

c1.2, c1.3

2

c1.1, c6.5,c8.1
c1.5, c2.1, c3.2, c3.5, c4.4, c5.4,
c6.4,

Ranking

3
4
5

Total

Πίλαθαο 8 Βαξχηεηεο θξηηεξίσλ ζχκθσλα κε κέινο ηνπ Mindspace
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4.Δθαξκνγή Μεζόδνπ θαη Απνηειέζκαηα
4.1. Αληηθείκελν ηεο Aπόθαζεο
ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο
ψζηε λα αλαπηπρζεί έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο γηα λενθπείο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ
Έμππλσλ Πφιεσλ θαη ζηελ ππνθαηεγνξία έμππλεο θηλεηηθφηεηαο. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ
ζηφρν έρεη ηελ θαηάηαμε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, αλαδεηθλχνληαο απηή κε ηε βέιηηζηε
ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ επηιεγεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.

4.2. ύλνιν Eλαιιαθηηθώλ Λύζεσλ
Δπηιέρζεθαλ δέθα λενθπείο επηρεηξήζεηο πξνο κειέηε, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη σο ην ζχλνιν
Α ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη 10 λενθπείο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ κέξνο
ηνπ ειιεληθνχ νηθνζπζηήκαηνο ησλ startups. Οη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο - «λενθπείο
επηρεηξήζεηο» ζηεξνχληαη θνηλνχ πξνηχπνπ δφκεζεο θαη πεξηγξαθήο, φκσο ε αμηνιφγεζή ηνπο
είλαη εθηθηή θαζψο δηαζέηνπλ ζεκαληηθά θνηλά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα.
Ωο ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ Α νξίδεηαη ην εμήο:
𝛢 = 𝛢1 , 𝛢2 , … … … . . , 𝛢14 , 𝛢15
 Α1: Νενθπήο Δπηρείξεζε 1


Α2: Νενθπήο Δπηρείξεζε 2
.
.
.
.



Α9: Νενθπήο Δπηρείξεζε 9



Α10: Νενθπήο Δπηρείξεζε 10

Α1 : Parky : Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα βξνπλ πάξθηλγθ ζε πηινηέο
πνιπθαηνηθηψλ, ή λα θεξδίζνπλ ελνηθηάδνληαο ην δηθφ ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, νη κελ ηδηνθηήηεο
ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζε πηινηή πνιπθαηνηθίαο, απιή, θιπ εγγξάθνληαη ζηε πιαηθφξκα,
δειψλνπλ ηηο ψξεο/κέξεο ή θαη κήλεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο ζέζεο θαη ηελ ηηκή πξνο ελνηθίαζε,
125

Αμηνιόγεζε Νενθπώλ Δπηρεηξήζεσλ ζηνλ Σνκέα ησλ Έμππλσλ Πόιεσλ κε ηε Μέζνδν ηεο Πνιπθξηηήξηαο Αλάιπζεο

ελψ νη δε νδεγνί κπνξνχλ λα ελνηθηάδνπλ γηα φζν ρξφλν ρξεηάδνληαη κηα απφ ηηο ζέζεηο πνπ
βξίζθνπλ, απνθεχγνληαο ην παξθάξηζκα ζηνλ δξφκν.
Α2 : Drone2Ship : Γίλεη ηε δπλαηφηεα απνζηνιήο δεκάησλ κέζσ drones ζε απνκαθξπζκέλα
ζεκεία ηεο Διιάδνο φπνπ ε πξφζβαζε είλαη δχζθνιε
𝛢3 : Pick-a-Spot : Πξφθεηηαη γηα ηε πξψηε απηνκαηνπνηεκέλε πιαηθφξκα ελνηθίαζεο ζέζεσλ
ζηάζκεπζεο απφ ηδηψηε ζε ηδηψηε (peer-to-peerparking), κέζσ εθαξκνγήο γηα θηλεηά
ηειέθσλα.
Α4 : Vesselbot: Σν VesselBot είλαη κηα θαηλνηφκνο δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ε νπνία παξέρεη
ηφζν ζηνπο λαπισηέο φζν θαη ηνπο ηδηνθηήηεο πινίσλ ζηξαηεγηθά, ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά
νθέιε απνδνηηθφηεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο ειάρηζηνπο πφξνπο ηεο εηαηξίαο ηνπο ζε ζεκαληηθά
ρακειφηεξν θφζηνο απφ απηφ πνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα ε αγνξά κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ
εηαηξηψλ λαχισζεο.
Α5 : Accesspal :Αλαπηχζζεη ―έμππλα‖ εξγαιεία γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ
αηφκσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο ζηελ πφιε.
𝛢6 : Taxiplon: Τπεξεζία παξαγγειίαο ηαμί κέζσ εθαξκνγήο θαη ηειεθσληθήο θιήζεο πνπ
έξρεηαη απεπζείαο ζην ζεκείν ελδηαθέξνληνο ηνπ κεηαθεξφκελνπ.
Α7 : Hermes-V : H Hermes-V είλαη κηα νινθιεξσκέλε θαηλνηφκα ππεξεζία ε νπνία παξέρεη
θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ νρεκάησλ ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν.
Α8 : Charelship : Σν Charelship είλαη έλα δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ γηα ηε λαπηηιία. Πξφθεηηαη
γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε πινηνθηεηψλ - λαπισηψλ κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά θνξηίσλ. Ζ
εθαξκνγή ζηεξίδεηαη ζε έλα έμππλν ζχζηεκα θαηαλνκήο θαη δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ
ρψξσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη ράξε ζε έλαλ εμειηγκέλν αιγφξηζκν πνπ θξνληίδεη λα πξνζθέξεη
ηηο θαιχηεξεο πξνηεηλφκελεο επηινγέο πξνο ην λαπισηή θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ
πινίσλ κε βάζε ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο.
Α9 : JoinCargo: ToJoinCargo είλαη κηα δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα κεηαθνξψλ, πνπ θέξλεη
άκεζα ζε επαθή ηηο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα κεηαθέξνπλ εκπφξεπκα κε ηνπο κεηαθνξείο
πνπ ρξεηάδνληαη θνξηίν γηα λα γεκίζνπλ ηα θνξηεγά ηνπο.
𝛢10 : Trustporter : To Σrustporter είλαη έλα ζχζηεκα γηα ην ζπληαίξηαζκα αηηεκάησλ
κεηαθνξάο αληηθεηκέλσλ ή αλζξψπσλ, απφ άηνκα εκπηζηνζχλεο πνπ ζα εθηεινχζαλ έλα
ζπκβαηφ δξνκνιφγην έηζη θη αιιηψο.
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4.3. Kαζνξηζκόο Πξνβιεκαηηθήο
Αθνχ νξίζηεθε ην ζχλνιν Α ησλ ιχζεσλ, θαζνξίδεηαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο απφθαζεο. ηελ
πεξίπησζή απηήο ηεο εξγαζίαο , πξέπεη λα επηιεγεί ε θαιχηεξε κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ
ιχζεσλ, νπφηε ε πξνβιεκαηηθή θαζνξίδεηαη σο εθείλε ηεο επηινγήο.
Δθφζνλ νη λενθπείο επηρεηξήζεηο πξνο κειέηε δίλνπλ ιχζε ζε πξνβιήκαηα Έμππλσλ Πφιεσλ
ε λενθπήο επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ιχζε ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ πνιηηψλ θαη παξάιιεια λα εμππεξεηεί ην δπλαηφλ θαιχηεξα θαη ην δεκφζην
ζπκθέξνλ. Σελ ηειηθή απφθαζε ζα ηε ιάβεη ν απνθαζίδσλ , πνπ ζηελ πεξίπησζή απηή, ην
ξφιν θαηέρεη απηφο πνπ ζα επελδχζεη ή ζα αλαδείμεη κηα λενθπή λενθπή επηρείξεζε. (VCs,
επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη, δηαγσληζκνί)

4.4. πιινγή Γεδνκέλσλ
Δθπξφζσπνη απφ ηηο δέθα λενθπείο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηιέρζεθαλ πξνο κειέηε
απάληεζαλ ηειεθσληθά ζην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζπληάρζεθε κε βάζε ηα θξηηήξηα ηα
νπνία πξνηάζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ έμππλσλ
πφιεσλ. Σα απνηειέζκαηα εηζάγνληαη ζηελ πνξεία ζην πξφγξακκα VisualPROMETHEE.

4.5. Πξνζδηνξηζκόο Βαξώλ Κξηηεξίσλ
Σα θξηηήξηα πνπ επηιέρζεθαλ γηα λα αμηνινγεζνχλ νη λενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ ην
αληηθείκελν κειέηεο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν
θεθάιαην. Ζ θάζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ είλαη επίζεο πνιχ
ζεκαληηθή, γηαηί κε βάζε απηά δηακνξθψλεηαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο. πσο
παξνπζηάζηεθε ζην θεθάιαην 5, ππάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη εμαγσγήο ησλ βαξψλ, φπσο ε
κέζνδνο θαξηψλ J. Simos. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε απηή ε κέζνδνο
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εμαγσγή ησλ βαξψλ
Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ζθαηξηθφηεξε άπνςε γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ε αμηνιφγεζε κέζσ ηεο
κεζφδνπ PROMETHEEII, ζα εθηειεζηεί ε δηαδηθαζία δχν θνξέο, κε δηαθνξεηηθή βαξχηεηα
θξηηεξίσλ θάζε θνξά. . Οη βαζκνινγίεο ησλ 46 θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δφζεθαλ απφ
δχν εηδηθνχο,φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ.

4.6. Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ PrometheeII
Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ PROMETHEEII, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
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VisualPROMETHEE έθδνζε 1.4.0.0 © BertrandMareschal 2011-2013 έθδνζε Academic,
ιήςε ηνπ νπνίνπ έγηλε απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.prometheegaia.net/software.html.
Δπίζεο, έγηλε θαη ε ιήςε ηνπ εγρεηξίδηνπ (manual) , πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε πσο
ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα θαη νη εληνιέο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά
ηηο επηινγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα βήκαηα πνπ έγηλαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ.
Αλνίγνληαο ην πξφγξακκα, ζην βαζηθφ παξάζπξν βιέπνπκε κηα κειέηε πεξίπησζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο πνπ ππάξρεη ζαλ demo, γηα αγνξά απηνθηλήηνπ.

Δηθφλα 17 Βαζηθφ παξάζπξν Demo ζελαξίνπ
Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο κειέηε πεξίπησζεο, επηιέγνπκε File>New,
φπνπ καο εκθαλίδεηαη δεχηεξν παξάζπξν γηα λα νξίζνπκε ηνλ αξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ, ηνλ
αξηζκφ θξηηεξίσλ θαη ηνλ αξηζκφ ζελαξίσλ.
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Δηθφλα 18 Οξηζκφο κειέηεο πεξίπησζεο
ηε δηθή καο πεξίπησζε νη ιχζεηο είλαη δέθα, ηα θξηηήξηα πξνο αμηνιφγεζε είλαη 46 θαη ηα
ζελάξηα είλαη δχν.

Δηθφλα 19Βαζηθφ παξάζπξν νξηζκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο
ην ζεκείν απηφ παηάκε ζην θνπκπί Scenario 1, φπνπ εκθαλίδεηαη δεχηεξν παξάζπξν
δηαιφγνπ, ην Scenarioproperties.
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Δηθφλα 20 Γεκηνπξγία ζελαξίνπ
ε απηφ νλνκάδνπκε ην ελάξην θαη κπνξνχκε επίζεο λα ηνπ δψζνπκε πεξηγξαθή. Δπίζεο
κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε λέν κε ην θνπκπί New ή λα δηαγξάςνπκε έλα ζελάξην κε ην
θνπκπί Delete.
ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγνχκε ηα θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Δπηιέγνπκε ηελ εληνιή
Model>HierarchyAssistant, φπνπ αλνίγεη δεχηεξν παξάζπξν κε θαξηέιεο πνπ κπνξνχκε λα
νξίζνπκε ηνπο άμνλεο πξνηίκεζεο, ηα θξηηήξηα θαη ηα ππνθξηηήξηα, ηα νπνία είλαη θαη ην
επίπεδν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχγθξηζε.
ηελ θαξηέια Clusters, νξίδεηαη ν άμνλαο πξνηίκεζεο ησλ θξηηεξίσλ επηιέγνληαο ην θνπκπί +.
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Δηθφλα 21Καξηέια αμφλσλ πξνηίκεζεο θξηηεξίσλ
ε απηφ ην ζεκείν εκθαλίδεηαη ηξίην παξάζπξν δηαιφγνπ φπνπ θαηαζθεπάδνπκε ηνπο
άμνλεο πξνηίκεζεο παηψληαο ην θνπκπί New, θαη κπνξνχκε λα ηνπο δψζνπκε φλνκα, ζρήκα
θαη ρξψκα πνπ ζα έρνπλ ζην βαζηθφ παξάζπξν αιιά θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη.

Δηθφλα 22Γεκηνπξγία άμνλα πξνηίκεζεο θξηηεξίσλ
ηε δεχηεξε θαξηέια CriteriaGroups νξίδνπκε ηα θξηηήξηα θαη ηα ηνπνζεηνχκε ζηνλ
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αληίζηνηρν άμνλα πξνηίκεζεο.

Δηθφλα 23 Καηεγνξηνπνίεζε Κξηηεξίσλ
ε απηφ κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε θαηλνχξγηα θξηηήξηα παηψληαο ην θνπκπί New ή θαη
λα δηαγξάςνπκε έλα ήδε ππάξρνλ κε ην θνπκπί Delete.Αθφκα κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε ηα
θξηηήξηα, λα ηα εληάμνπκε ζε έλαλ άμνλα πξνηίκεζεο θαη λα ηνπο δψζνπκε ρξψκα. Ζ έληαμε
ησλ θξηηεξίσλ ζε έλαλ άμνλα πξνηίκεζεο κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηα βέιε ρσξίο λα ρξεηαζηεί
λα αλνίμνπκε ην παξάζπξν δηαιφγνπ CriteriaGroups.
ηελ ηξίηε θαξηέια, ηελ Hierarchy, δεκηνπξγνχκε ηα ππνθξηηήξηα, πνπ είλαη θαη ην επίπεδν
πνπ θάλνπκε ηελ αμηνιφγεζε, θαη ηα ηνπνζεηνχκε ζην αληίζηνηρν θξηηήξην.
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Δηθφλα 24Καξηέια ππνθξηηεξίσλ
Παηψληαο ην θνπκπί + θάησ απφ ηελ πεξηνρή 3: Criteria, εκθαλίδεηαη ηξίην παξάζπξν
δηαιφγνπ, ην Criterionproperties.
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Δηθφλα 25 Γεκηνπξγία ππνθξηηεξίσλ
ε απηφ ην παξάζπξν, νλνκάδνπκε ηα ππνθξηηήξηα, ηνπο δίλνπκε κία πεξηγξαθή θαη ηα
ηνπνζεηνχκε ζην αληίζηνηρν θξηηήξην πνπ δεκηνπξγήζακε πξνεγνπκέλσο.
Αθφκα ηνπο δίλνπκε κνλάδα κέηξεζεο ζηελ πεξηνρή Unit, θαζνξίδνπκε αλ είλαη έλα πνζνηηθφ,
λνκηζκαηηθφ, ή πνηνηηθφ κέγεζνο, πφζα δεθαδηθά ςεθία ζα έρνπλ νη ηηκέο, ηελ βαζκίδα γηα ηα
πνηνηηθά κεγέζε, ην λφκηζκα θαζψο θαη πνπ ζα αλαγξάθεηαη απηφ κπξνζηά ή πίζσ ζηελ
πεξίπησζε ηνπ λνκηζκαηηθνχ κεγέζνπο.
ηε ζπλέρεηα ζα θαζνξίζνπκε ηα βάξε ησλ ππνθξηηεξίσλ πνπ ππνινγίζνπκε. ην βαζηθφ
παξάζπξν παηάκε ηελ εληνιή Model>WeightingAssistant θαη εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν
παξάζπξν δηαιφγνπ.
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Δηθφλα 26 Καζνξηζκφο βαξψλ

ε απηφ ην παξάζπξν επηιέγνπκε αλ ζα είλαη ηζφπνζα ηα βάξε, κε ηελ επηινγή SetEqual, ή αλ
ζα είλαη έηζη φπσο ηα έρνπκε ππνινγίζεη θαη κε ηελ επηινγή Absolute, ν θαζνξηζκφο γίλεηαη
ζην επίπεδν ησλ ππνθξηηεξίσλ. Δπίζεο κπνξνχκε λα επηιέμνπκε αλ ζα είλαη ζε πνζνζηηαία ή
ζε θιίκαθα 0-100 ή ζε θιίκαθα πέληε αζηέξσλ. Αθνχ ζπκπιεξψζνπκε ηα βάξε, παηάκε ην
θνπκπί Apply.
Έρνληαο θαζνξίζεη ηα θξηηήξηα θαη ηα βάξε, δεκηνπξγνχκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ εληνιή
Model>Actions, φπνπ εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιφγνπ Actionproperties.
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Δηθφλα 27 Γεκηνπξγία δχν δξαζηεξηνηήησλ
Γίλνπκε φλνκα, πεξηγξαθή, ηνπνζεζία θαη ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη.
Σηο θαηεγνξίεο ηηο δεκηνπξγήζακε πξνεγνπκέλσο ζηελ εληνιή Model>ActionCategories,
φπνπ εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιφγνπ ActionCategories ζην νπνίν κπνξνχκε λα δψζνπκε
ζηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα ρξψκα, ψζηε λα μερσξίδνπλ κεηαμχ ηνπο ζηα απνηειέζκαηα ζηε
ζπλέρεηα.
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Δηθφλα 28 Γεκηνπξγία θαηεγνξηψλ Γξαζηεξηνηήησλ

Δηθφλα 29 Βαζηθφ Παξάζπξν κε φια ηα ζηνηρεία ζπκπιεξσκέλα
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4.7. Απνηειέζκαηα
ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ
πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ PROMETHEEII, πξνθεηκέλνπ ν απνθαζίδσλ
λα ιάβεη ηε ζσζηή απφθαζε ζηε κειέηε πεξίπησζεο.
Ζ θαηάηαμε θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή ηεο θαζαξήο ξνήο Φnet, ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ ηε
δηαθνξά ηεο ζεηηθήο 𝛷 + κε ηελ αξλεηηθή ξνή 𝛷− θαηάηαμεο.Ζ θαηάηαμε πνπ πξνέθπςε γηα
ην ζελάξην αλαθνξάο κε βάζε ηελ θαζαξή ξνή Φnet, ηε ιακβάλνπκε κε ηελ εληνιή ζην βαζηθφ
παξάζπξν PROMETHEE-GAIA>PROMETHEERankings, φπνπ επηιέγνπκε ηελ θαξηέια
PROMETHEEII Complete Ranking.

Δηθφλα 30Καηάηαμε δξαζηεξηνηήησλ κε βαξχηεηεο απφ startup εηαηξεία
πσο βιέπνπκε ζηελ θαηάηαμε πνπ δηακνξθψλεηαη έρεη ζαθέο πξνβάδηζκα εStartup 1.
Αθνινπζνχλ θαηά ζεηξά ε Startup 5, 2 θαη 6.
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Δηθφλα 31 Καηάηαμε δξαζηεξηνηήησλ κε βαξχηεηεο απφ ην Mindspace
Με ηελ αιιαγή ησλ βαξψλ ε θαηάηαμε αιιάδεη. Καη πάιη ε Startup 1 είλαη πξψηε ζε θαηάηαμε
αιιά νξηαθά. Αθνινπζεί ε Startup 2 θαη 5 ελψ ηέηαξηε έξρεηαη εStartup 6.
Απφ ηελ εληνιή PROMETHEE-GAIA>PROMETHEETable, ιακβάλνπκε ηνλ πίλαθα κε ηηο
αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο ξνέο Φ- θαη Φ- θαζψο θαη ηελ θαζαξή ξνή Φnet θαη ηελ θαηάηαμή ηεο.

Δηθφλα 32 Καηάηαμε ξνψλ (1ε πεξίπησζε βαξψλ)
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Δηθφλα 33 Καηάηαμε ξνψλ (2ε πεξίπησζε ξνψλ)

Με ηελ εληνιή PROMETHEE-GAIA>VisualStabilityIntervals, ιακβάλνπκε έλα δηάγξακκα
γηα ην θάζε θξηηήξην, φπνπ ν νξηδφληηνο άμνλαο είλαη ην βάξνο θαη ν θάζεηνο ε ηηκή ηεο
θαζαξήο ξνήο Φnet. Δπίζεο εκθαλίδεηαη ην δηάγξακκα ηεο θαζαξήο ξνήο Φnet ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ δείρλεη πσο κεηαβάιιεηαη αλ απμεζεί ή κεησζεί ην βάξνο ηνπ θξηηεξίνπ,
θαζψο θαη ην επίπεδν επζηάζεηαο, δειαδή γηα πνην δηάζηεκα βάξνπο ε θαηάηαμε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ δελ αιιάδεη. Γηα παξάδεηγκα, γηα ην θξηηήξην C10.1. πνπ είλαη νη
εθπνκπέοCO2, ε θαηάηαμε παξακέλεη ίδηα κε απηή πνπ πξνέθπςε παξαπάλσ, εάλ ην βάξνο ηνπ
θξηηεξίνπ είλαη κεηαμχ 0% θαη 4,47%.
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Δηθφλα 34 Πεξηνρή Δπζηάζεηαο (1ε πεξίπησζε βαξψλ)

Δηθφλα 35 Πεξηνρή Δπζηάζεηαο (2ε πεξίπησζε βαξψλ)
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Με ηελ εληνιή PROMETHEE-GAIA>PreferenceFlows, εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν
PreferenceFlows, φπνπ ζηε κία θαξηέια έρνπκε ηελ επίδνζε ζε θάζε θξηηήξην ησλ δξάζεσλ,
δειαδή κνλνθξηηεξηαθή ζχγθξηζε, ελψ ζηε δεχηεξε θαξηέια έρνπκε ηελ πνιπθξηηήξηα
ζχγθξηζε, φπνπ πξνθχπηεη ν ίδηνο πίλαθαο κε ηελ PROMETHEE-GAIA>PROMETHEETable
εληνιή.
Έρνληαο

νινθιεξψζεη

πιένλ

ηε

δηαδηθαζία

ηεο

εθηέιεζεο

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

VisualPROMETHEE, θαη έρνληαο ιάβεη ηα απνηειέζκαηα, ζα ζεκεηψζνπκε θάπνηεο
παξαηεξήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα. Ζ θαηάηαμε γηα ηηο δέθα λενθπείο
επηρεηξήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή ηεο βαξχηεηαο πνπ
πξνέθπςε απφ εηαηξεία κε αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πξψηε
πεξίπησζε, θαη κε βαξχηεηεο πνπ πξνέθπςαλ απφ κέινο ηνπ νξγαληζκνχ Mindspace πνπ
δηνξγαλψλεη δηαγσληζκνχο γηα επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε Startup 1Parky είλαη πξψηε ζε θαηάηαμε, φκσο ζηελ πξψηε πεξίπησζε δεχηεξε ζέζε έρεη ε Startup 2Drone2Ship θαη ηξίηε ε Startup 5- Accesspal ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε βαξψλ νη δχν
επηρεηξήζεηο ελαιάζζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο.
ην παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη βαζκνινγίεο πνπ έρεη πεηχρεη ε θάζε επηρείξεζε
ζηνπο δηάθνξνπο ππιψλεο θξηηεξίσλ θαζψο θαη νη βαζκνινγίεο πνπ δφζεθαλ ζε θάζε
επηκέξνπο θξηηήξην φηαλ εθπξφζσπνη θάζε εηαηξείαο απάληεζαλ ζε εξσηεκαηνιφγην.
Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ απμεκέλν πεξηβαιινληηθφ
αληίθηππν κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ Parky θαη ηελ PickAspot πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζηάζκεπζε
θαη ηελ Hermes-V, ε νπνία φπσο καο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ν ππεχζπλφο ηεο κε έλα shared
(θνηλφρξεζην) απηνθίλεην αληηθαζίζηαληαη εθηά ζπκβαηηθά. ιεο νη λενθπείο επηρεηξήζεηο
θάλνπλ έληνλε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Απφ απηέο νη Vesselbot, Joincargo, Charelship θαη
Αccesspal έρνπλ ρακειφ θνηλσληθφ αληίθηππν θαζψο απεπζχλνληαη ζε κηθξφ πνζνζηφ ηνλ
πνιηηψλ. ιεο κεξηκλνχλ γηα ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαθνξέο δειαδή ηελ αζθάιεηα,
ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ γηα ηνπο ρξήζηεο.
Δπηπιένλ θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ελψ έρνπλ θαιή βαζκνινγία φζνλ αθνξά ην
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά
θαη ην πξντφλ, πζηεξνχλ φκσο φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο
νκάδαο θαη ηε δηαρείξηζή ηεο.
Σέινο, παξφιν πνπ ην πξφγξακκα απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα ηα
βάξε ησλ δηαθφξσλ θξηηεξίσλ δελ απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
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δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Αθήλεηαη φκσο ζαλ αληηθείκελν κειέηεο γηα ηνλ επφκελν εξεπλεηή.
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη βαζκνινγίεο πνπ πέηπρε ε θάζε επηρείξεζε ζε θάζε ππιψλα
θξηηεξίσλ φπσο απηά εμάγνληαη απφ ην εξγαιείν Mantis Startup Evaluator ηεο εηαηξείαο
Mantis Business Innovation. ηε ζπλέρεηα δίλνληαη δηαγξάκκαηα ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ηε
βαζκνινγία πνπ δφζεθε ζε θάζε επηκέξνπο θξηηήξην απφ ηνπο εθπξνζψπνπο θάζε λενθπνχο
επηρείξεζεο κέζα απφ εξσηεκαηνιφγην πνπ ηνπο απεπζχλζεθε. Σα απνηειέζκαηα έρνπλ σο
εμήο :
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1εζέζε : Parky (53%)- startup 1

Ζ Parky 1ε ζε θαηάηαμε έρεη πεηχρεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία θαζψο έρεη απμεκέλα ζθνξ
ζε φινπο ηνπο ππιψλεο θξηηεξίσλ φπσο θαίλεηαη παξαπάλσ. ηε ζπλέρεηα δίλνληαη ηα
δηαγξάκκαηα ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ηε βαζκνινγία πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε θξηηήξην φηαλ
εθπξφζσπνο ηεο Parky απάληεζε ζε εξσηεκαηνιφγην.
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2ε ζέζε:Accesspal (42%)- startup 5

ηε 2ε ζέζε ε Accesspal έρεη ηδηαίηεξα απμεκέλν ζθνξ ζηνπο ππιψλεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
ζρεδίνπ θαη ζηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ην παξερφκελν πξντφλ/ ππεξεζία, σζηφζν παξνπζηάδεη
ρακειή βαζκνινγία φζνλ αθνξά ηηο ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο ηεο νκάδαο. Παξαηίζεληαη θαη
πάιη νη βαζκνινγίεο ζε θάζε θξηηήξην.
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3ε ζέζε:Drone2Ship (38,72 %)- startup 2

Ζ Drone2Ship εκθαλίδεη κεγάιεο βαζκνινγίεο ζηηο ελφηεηεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη
ζηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά, φκσο ε εηαηξηθή ζχλζεζε ηεο νκάδαο θαη νη ηθαλφηεηέο
ηνπο δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο. Παξαηίζεληαη θαη πάιη νη βαζκνινγίεο ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα.
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4ε ζέζε:Trustporter (38,07%)- startup 10

Ζ Trustporter εκθαλίδεη κεγάιεο βαζκνινγίεο ζηνπο ππιψλεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη
ηνπ πξντφληνο ππεξεζίαο, πζηεξεί φκσο φζνλ αθνξά ηηο ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο θαη ηελ
επηρεηξεκαηηθή νκάδα. κνηα γηα ηα θξηηήξηα.
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5ε ζέζε:Taxiplon (35,18)- startup 6

Ζ Taxiplon εκθαλίδεη κεγάιε βαζκνινγία φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα αγνξάο θαη πξντφληνο
αιιά θαη πάιη νη ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο ηεο νκάδαο έρνπλ ειιείςεηο.κνηα γηα ηα θξηηήξηα.
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6εζέζε : Hermes-V (34,97%)-startup 7

Καη πάιη ε Hermes-V πεηπραίλεη πςειά ζθνξ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα αγνξάο, ηα θξηηήξηα
ηνπ πξντφληνο αιιά πζηεξεί ζηελ επηρεηξεκαηηθή νκάδα. Οη βαζκνινγίεο ησλ θξηηεξίσλ
παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα.
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Βαζκνινγία Κξηηεξίσλ :
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7ε ζέζε : Charelship (32,72%)- startup 8
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Βαζκνινγία Κξηηεξίσλ :
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8ε ζέζε: Joincargo (38,72%)- startup 9
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Βαζκνινγίεο ζηα θξηηήξηα:
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9ε ζέζε: Vesselbot (22,42%)- startup 3
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Βαζκνινγίεο ησλ θξηηεξίσλ :
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10ε ζέζε:PickAspot (18,33%) – startup 4
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Βαζκνινγίεο θξηηεξίσλ :
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5. πκπεξάζκαηα θαη Δηζεγήζεηο γηα πεξαηηέξω Έξεπλα
Απφ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξνθχπηνπλ κηα ζεηξά απφ ζπκπεξάζκαηα φζνλ
αθνξά ηελ αμηνιφγεζε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ έμππλσλ πφιεσλ.
Αξρηθά απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε παξαηεξήζεθε φηη δελ έρεη απνδνζεί έλαο
ζαθήο νξηζκφο γηα ηηο έμππλεο πφιεηο. πκπεξαζκαηηθά απφ ηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο
πξνθχπηεη φηη ε έμππλε πφιε είλαη κηα πφιε πξνεγκέλε, πςειήο ηερλνινγίαο πνπ ζπλδέεη
αλζξψπνπο, πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ηεο πφιεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. κσο,
νη έμππλεο πφιεηο είλαη έλα φξακα ην νπνίν ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη έηζη απνηεινχλ έλα
θιάδν πνπ αθφκε δηεξεπλάηαη.Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε λενθπή επηρεηξεκαηηθφηεηα ε νπνία
είλαη κηα ζρεηηθά θαηλνχξηα έλλνηα θαη είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ θαηλνηνκία. Δπεηδή ινηπφλ
πξφθεηηαη γηα δχν έλλνηεο ηαρέσο κεηαβαιιφκελεο πνπ εμειίζζνληαη δηαξθψο, αληηιακβάλεηαη
θαλείο φηη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία αμηνινγνχληαη λενθπείο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ
έμππλσλ πφιεσλ απαηηνχλ ζπλερή αλαλέσζε, κειέηε θαη εμέιημε.
ηελ παξνχζα εξγαζία αλαπηχρζεθε έλα πιαίζην αμηνιφγεζεο λενθπψλ επηρεηξήζεσλ
βαζηζκέλν ζηελ Πνιπθξηηήξηα Αλάιπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε κέζνδν PrometheeII πνπ
επηιέρζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο (ζε ζρέζε κε αλεπίζεκε θξίζε, πεξηβάιινπζα
αλάιπζε δεδνκέλσλ, νηθνλνκεηξηθά ππνδείγκαηα θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε) γηα ηε δεκηνπξγία
ελφο κνληέινπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα αμηνιφγεζε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ.
Ζ Πνιπθξηηήξηα Αλάιπζε ππεξηεξεί έλαληη ηεο

«αλεπίζεκεο θξίζεο»,

(δειαδή ηελ

πξνζσπηθή θξίζε θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία αμηνινγεηψλ/επελδπηψλ) θαζψο αμηνινγεί κε
απηνκαηνπνηεκέλν θαη πην αληηθεηκεληθφ ηξφπν μεπεξλψληαο ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ
απνθαζίδνληα. Μεηά απφ εθηελή βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πξνζδηνξίζηεθαλ ηα βαζηθά
θξηηήξηα θαη ηα ππνθξηηήξηα ηα νπνία ηα απνηεινχλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ νη
λενθπείο απηέο επηρεηξήζεηο. ζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ,
ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο Simos.
Με ηε βνήζεηα ηεο αλσηέξσ κεζνδνινγίαο αμηνινγήζεθαλ δέθα λενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ
ιχλνπλ πξνβιήκαηα έμππλσλ πφιεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη έρνπλ σο αληηθείκελν
ηε ζηάζκεπζε, ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ/ αληηθεηκέλσλ θ.α. Ζ αλάιπζε θαηέηαμε ηηο
επηρεηξήζεηο απηέο κε βάζε ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. Οη ηξεηο πξψηεο εμ
απηψλ εκθαλίδνπλ θαιή βαζκνινγία φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη ηαπηφρξνλα ηα
θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο νκάδαο θαη ηνπ θχξηνπ επηρεηξεκαηία. Έηζη, έρνπλ
κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο επηά λενθπείο επηρεηξήζεηο θαη ζπλεπψο ζα ήηαλ
πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο πξνο έλαλ ππνςήθην επελδπηή.
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ηηο εηζεγήζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα πξνηείλεηαη λα γίλεη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ βαξψλ ζα
θαη κε εξσηεκαηνιφγηα, θάηη πνπ αθήλεηαη γηα δηεξεχλεζε απφ επφκελν κειεηεηή έηζη ψζηε
λα ζπγθξηζνχλ νη βαξχηεηεο πνπ εμάγνληαη κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ Simos θαη κε
εξσηεκαηνιφγηα.
Σέινο, κέζα απφ ηε δηπισκαηηθή απηή πξνθχπηεη φηη νη κέζνδνη ΑHP, ELECTREE θαη
PROMETHEE είλαη εμίζνπ ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα κνληέιν ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ
αμηνιφγεζε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θάλνπλ δπαδηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ
ελαιιαθηηθψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή ε κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ε
PROMETHEEII, ζα κπνξνχζε φκσο λα δηεξεπλεζεί απφ επφκελν κειεηεηή ε δεκηνπξγία
κνληέινπ κε ρξήζε ησλ κεζφδσλ ΑΖP θαη ELECTREE θαη ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ
κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεζφδσλ.
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